
 
 
 

T-35154 Know Your Chances of Getting a Pre-K Offer (Arabic) 

 (! pre-K) الروضة  قبل ما  صف  ببرامج لإللحاق عرض   على للحصول  فرصكم  على تعرفوا 
 
 

 األعزاء،  العائالت
 

  فرص  على  تعرفوا المقبل، األسبوع في  اإللحاق طلب تقديم فترة  بدء قبل   (pre-K) الروضة  قبل  ما  صف برامج باستكشاف تقومون بينما
  ببرنامج لإللحاق عروًضا  تلقت  التي األولوية  مجموعات  رؤية  تستطيعون  أنكم تعلمون هل  .لإللحاق  عرض  على الحصول  في  طفلكم
 : المعلومات هذه لرؤية  ؟(MySchools)  موقع  دليل  في  (K-pre) الروضة  قبل   ما بصف معين

  أجل من بها الخاصة  (MySchools)  صفحة  لكم لتظهر  المدرسة  اسم  على بالنقر وقوموا تهمكم التي  المدرسة عن ابحثوا .1
 . المعلومات  من مزيد على  االطالع

 "( Pre-K School Day" المثال سبيل )على  البرنامج اسم اختاروا .2
 . لإللحاق عروًضا تلقت التي األولوية مجموعات  سترون حيث   "فرصي"،  قسم  إلى األسفل إلى بالتمرير قوموا  .3

 
  حصول   احتمال رصةوف  ما، لبرنامج بالنسبة  أولويتكم هي وما معين، لبرنامج القبول أولويات هي ما لفهم  المعلومات هذه تفيدكم قد

 .الربيع في  لإللحاق   عرض  على هذه  األولوية مجموعة 
 
 : العوامل  هذه  من مجموعة على بناء اإللحاق  عروض تقديم يتم

 . بطفلكم الخاص اإللحاق طلب  في بإدراجها قمتم  التي البرامج اختيارات •

 . بإدراجها  قمتم التي  البرامج في  شاغرة  مقاعد توفر •

 . بإدراجها  قمتم التي  رامجالب  في  طفلكم  قبول أولوية  •
 

 ببرنامج تهتمون كنتم إذا .ممكنًا ذلك يكون عندما خياراتها أفضل  مع  األسر لمواءمة جهدنا  قصارى  نبذل التالميذ قيد شؤون   مكتب في إننا
  يحضره، شقيق  لديه كان أو بالفعل، يحضره كان إذا  حتى  فيه، مقعد على  طفلكم  حصول في  النظر ليتم الخيارات  كأحد بإدراجه قوموا  ما،
ً 12 إلى  يصل ما إدراج  يمكنكم .الجغرافي  التوزيع حسب  معينة لمناطق تخصيصه  تم أو   جميع سيتلقى . طفلكم  طلب  على برنامجا

  مدرجا  يكن لم  لو حتى البرامج، بأحد  لإللحاق  عرًضا النهائي الموعد بحلول  الروضة قبل ما بصف  اإللحاق طلب يقدمون الذين المتقدمين
 . مطلبه  في
 

  أن تذّكروا  .مكثّف  بشكل الموقع استخدام  فيها  يتم أوقات هناك تكون قد   ،(MySchools) موقع  في  اإللحاق  طلب   تقديم فترة  بدء بمجرد
  اليوم  في  اإللحاق طلب  لتقديم  ميزة  توجد ال التقديم!  أسبقية  لقاعدة   تخضع ل  ( Pre-K) الروضة  قبل ما  صف   برنامج في  القبول  عملية
  في  أخرى  مرة  فتحققوا تأخيرات، واجهتم إذا  .المساواة   قدم على  النهائي الموعد بحلول  المستلمة الطلبات جميع مع التعامل يتم -  األول 

 قليلة!   ساعات غضون
 

 . gov.nyc.ESEnrollment@schools اإللكتروني البريد عنوان على  راسلونا .المساعدة لتقديم هنا نحن  أسئلة؟ لديكم 
 

 األمنيات، أطيب  مع
 ( 3K) برنامج /  ( Pre-K)  برامج في القبول  عمليات  فريق

 
 

  القبول لعمليات اإللكتروني البريد قائمة  على التسجيل  من  تأّكدوا صديق)ة(؟ طرف  من إليكم  اإللكتروني البريد  هذا  توجيه إعادة  تمت هل
 . gov/SignUp.nyc.schools الرابط على لدينا (K-Pre)  الروضة قبل  ما صف  في

 . االشتراك إللغاء   هناالنقر الرجاء لدينا، اإللكتروني البريد قوائم  جميع أو  من أي  من  إلكترونية رسائل   استالم في ترغبون تعودوا  لم  ذاإ

https://www.myschools.nyc/ar/schools/pre-k/
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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