
 مدينة كامبريدج 

 رعاية األطفال ودعم األسر لدى "إدارة برامج الخدمات اإلنسانية" 

 االختيار بنظام السحب العشوائي لبرامج التعليم قبل المدرسي

 األسئلة الشائعة  
 

 

من المؤهَّل لإلدراج ضمن عملية االختيار بنظام السحب العشوائي لبرامج التعليم قبل المدرسي لدى "إدارة برامج الخدمات 

 ؟(DHSPاإلنسانية" )

السحب العشوائي يمكن للمقيمين في مدينة كامبريدج الذين لديهم أطفال ذوو أعمار مؤهلة المشاركة في عملية االختيار بنظام 

)القرعة( لبرامج التعليم قبل المدرسي لدى "إدارة برامج الخدمات اإلنسانية". وبالنسبة لعملية االختيار بنظام السحب العشوائي  

 1 بين ميالدهم تاريخ يقع الذين األطفال يُعتبر ،2023-2022 للتسجيل في العام الدراسي 2021 أكتوبر التي ستُجرى في شهر

 مؤهلين عمريًا.   2019ديسمبر   1و 2018أبريل 

 

 الخدمات برامج"إدارة   لدى المدرسي قبل التعليم لبرامج العشوائي السحب بنظام االختيار  عملية في المشاركة يمكنني كيف

 "؟اإلنسانية

سبتمبر  للعام الدراسي الذي يبدأ في 2021أكتوبر  في العشوائي السحب بنظام االختيار عملية في المشاركة طلبات قبول يتم

  5أعوام و 4أشهر إلى  9ويعتبر طفلك مؤهالً عمريًا لاللتحاق ببرامج التعليم قبل المدرسي إذا كان عمره بين عامين و .2022

)للتسجيل في   2021 أكتوبر على سبيل المثال، للمشاركة في عملية االختيار بنظام السحب العشوائي التي ستُجرى في أشهر.

 . 2019ديسمبر  1و 2018أبريل  1 بين طفلك ميالد تاريخ يكون أن يجب(، 2023-2022 العام الدراسي

 :التالية المستندات تقديم عليك يجب  مستوفيًا، العشوائي  السحب بنظام االختيار عملية في  للمشاركة طلبك اعتبار يتم ولكي

 الخدمات برامج"إدارة   لدى المدرسي قبل التعليم لبرامج العشوائي السحب بنظام االختيار عملية في المشاركة طلب •

 " اإلنسانية

إيصاالت متتالية تضم مفردات الراتب الذي حصلَت عليه )أو فيما  4 و إقرار ضريبي :األسرة وحجم الدخل إثبات •

(  TANF)المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة ) خطابات المنح الحالية ألي إعانات تتلقاها  أو يوًما( 30يتعلق بآخر 

 التكميلية التغذية وبرنامج( SNAP) التكميلية الغذائية المساعدات وبرنامج( SSI) اإلضافي االجتماعي  الضمان ودخل

ضع للنساء  (ذلك وغير( WIC) واألطفال والرُّ

 جواز سفره أو شهادة ميالد الطفل :الطفل عمر إثبات •

عقد إيجار أو صك رهن عقاري أو خطاب من موفّر خدمة اإلسكان أو فاتورة مرافق مؤرخة خالل  :العنوان إثبات •

 نموذج مشاطرة مكان اإلقامة أو آخر شهرين،

 

 الخدمات برامج"إدارة  لدى المدرسي  قبل التعليم لبرامج العشوائي السحب بنظام االختيار عملية في للمشاركة التقدم يمكنني أين

 "؟اإلنسانية

استكمال طلبات المشاركة في عملية االختيار بنظام السحب العشوائي لبرامج التعليم قبل المدرسي لدى "إدارة برامج   يمكن

 ywww.cambridgema.gov/presschoollotter.الخدمات اإلنسانية" عبر اإلنترنت على 

الطلبات المطبوعة والمساعدة الشخصية عند الطلب. يُرجى التواصل عبر   تتوفر

dhsppreschools@cambridgema.gov  إذا لزم األمر.   617-349-6254أو االتصال على الرقم 

 

 "؟اإلنسانية الخدمات برامج"إدارة  لدى المدرسي قبل التعليم برامج من أي في مقعد على حصولي فرص زيادة يمكنني كيف

http://www.cambridgema.gov/presschoollottery
mailto:dhsppreschools@cambridgema.gov


زاد عدد البرامج التي تختارها، كانت فرصك أفضل في الحصول على مقعد. وإذا كان هناك أي من البرامج التي لن تتمكن  كلما

فإذا تم اختيارك للحصول على مقعد في أي   .اختيارها عدممن إرسال طفلك إليها بسبب ساعات العمل أو الموقع، فالرجاء 

برنامج اخترتَه ورفضَت هذا المقعد، فستفقد مكانك في عملية االختيار بنظام السحب العشوائي. وال يمكنك طلب النقل إلى 

 برنامج آخر.

 

 "؟اإلنسانية الخدمات برامج"إدارة   لدى المدرسي قبل التعليم برامج  من أي في مقعد على حاز قد  طفلي كان إذا ما سأعرف متى

 بعد إجراء االختيار بنظام السحب العشوائي.   ديسمبر شهر فيذلك  ستعرف

 

  أنني تأكيد إلى سأحتاج فهل"، اإلنسانية الخدمات برامج"إدارة  لدى المدرسي قبل التعليم برامج من أي في مقعد علي ُعرض إذا

 البرنامج؟  هذا في طفلي تسجيل أريد

  ردًا نتلقَ  لم وإذا. 2022يناير  31قبل حلول  رفضه أو المقعد هذا قبول مقعد عليها ُعرض التي العائالت جميع من  سيُطلب. نعم

 ، فسوف نقدم هذا المقعد لطفل آخر مدرج في قائمة االنتظار  يناير 31  حلول قبل العائلة من

 

"إدارة   لدى المدرسي قبل التعليم لبرامج العشوائي السحب بنظام االختيار عملية في لألشقاء تفضيلية أولوية هناك تكون هل

 "؟اإلنسانية الخدمات برامج

 بنظام االختيار إجراء وقت في لدينا المدرسي قبل التعليم  برامج أحد في حاليًا الُمسجلين األطفال ألشقاء األولوية إعطاء يتم

 .مقعد على حصولهم يُضمن ال ولكن العشوائي، السحب

 

 الخدمات برامج"إدارة  لدى المدرسي قبل التعليم لبرامج العشوائي السحب بنظام االختيار عملية في طفلي إشراك يمكنني هل

 كامبريدج؟  في مقيًما   لست ولكنني العامة، كامبريدج مدارس لدى أو كامبريدج مدينة لدى موظفًا كنت إذا" اإلنسانية

  السحب بنظام االختيار بعملية يتعلق وفيما. الخصوص هذا  في أولوياتنا رأس على كامبريدج سكان يكون أن العادة جرت

  كامبريدج مدينة موظفو سيتمكن ،2023 - 2022 للتسجيل في العام الدراسي  2021 أكتوبر في ستُجرى التي العشوائي

 .العملية هذه في المشاركة من  كامبريدج سكان من ليسوا الذين( Cambridge Public Schools) العامة كامبريدج ومدارس

وسنعيد تقييم مدى أهلية موظفي مدينة كامبريدج ومدارس كامبريدج العامة الذين ليسوا من سكان كامبريدج كل عام قبل إجراء   

ومدارس   االختيار بنظام السحب العشوائي )القرعة(. وبدالً من وثيقة إثبات العنوان، سوف يتعين على موظفي مدينة كامبريدج

 كامبريدج العامة الذين ليسوا من سكان كامبريدج تقديم إثبات على وظيفتهم. 

 

  الخدمات برامج"إدارة  لدى العشوائي السحب بنظام االختيار عملية عن الناتجة االنتظار قائمة إلى إضافتي تمت إذا أفعل ماذا

 "؟اإلنسانية

قيد الصالحية  قائمة االنتظار لعرض المقاعد المتاحة. وستظل قائمة االنتظار في الُمدرجة بالعائالت سنتصل مقاعد، توفر عند

 في االنتظار قائمة صالحية وتنتهي(. 2022 إلى أن نبدأ في قبول طلبات عملية االختيار التالية بنظام السحب العشوائي )أكتوبر

ين عمريًا للمشاركة مرة أخرى في عملية االختيار ويتم الترحيب بالعائالت التي لديها أطفال ال يزالون مؤهل ،2022 أكتوبر

 التالية بنظام السحب العشوائي للتسجيل في العام المقبل. 



 : المدرسي قبل للتعليم برامج على للعثور التالية المصادر فإليك بديل، برنامج على العثور أجل من مساعدة إلى بحاجة كنت إذا

 617-866-2998أو عبر االتصال على الرقم  finditcambridge.orgاإللكتروني:  Find It Cambridge موقع •

أو    :(cpsd.us/departments/b3Birth to 3rd Partnership" )أعوام  3 حتى الوالدة من الشراكة"  مشروع •

 617-349-6554عبر االتصال على الرقم  

 :(Department of Early Education and Care) المبكرة العمرية المراحل في لألطفال والرعاية التعليم إدارة •

eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch 

 6385-349-617(: Center for Families) العائالت مركز  •

 

 "؟اإلنسانية الخدمات برامج"إدارة  لدى المدرسي قبل التعليم برامج بأحد االلتحاق تكلفة ما

  على" اإلنسانية الخدمات  برامج"إدارة  لدى المدرسي قبل التعليم برامج من بأي لاللتحاق الدراسية  الرسوم معدالت تتفاوت

 بنظام االختيار بعملية خاصة لمواد وفقًا عام كل المقياس هذا  إصدار ويتم. متدرج لمقياس وفقًا تحديدها يتم حيث الدخل، أساس

 ".اإلنسانية الخدمات  برامج"إدارة  لدى المدرسي قبل التعليم لبرامج العشوائي السحب

  جميع متناول في برامجنا لجعل دوًما جاهدين نسعى ،(DHSP) اإلنسانية الخدمات برامج  إدارة في أننا، إلى اإلشارة تجدر

 مقدار ويعتمد. المستحقة للعائالت الدراسية بالرسوم تتعلق كبيرة مساعدات أيًضا ونقدم القسائم، نقبل إذ. كامبريدج عائالت

 .الشخصية المشقات أو والصعوبات وحجمها دخلها إجمالي على األسرة تتلقاها التي المساعدات

 : التالي النحو  على لدينا الدراسية الرسوم معدالت فإن ،2023 - 2022 الدراسي بالعام يتعلق فيما

 التقريبي المعدَّل األسرة  دخل إجمالي

 للرسوم الدراسية في اليوم* 

 الشهر في الدراسية الرسوم معدل

 أكثر - دوالر 217501

 
 أمريكيًا  دوالًرا 1812.50 *أمريكيًا دوالًرا 83.65

  - أمريكيًا دوالًرا 163126

 أمريكي دوالر 217500

 

 أمريكيًا  دوالًرا 1450.00 *أمريكيًا دوالًرا 66.92

 - أمريكي دوالر 130501

 أمريكيًا دوالًرا 163125

 

 أمريكيًا دوالًرا 1087.50 *أمريكيًا دوالًرا 50.19

  - أمريكيًا دوالًرا 108751

 أمريكي دوالر 130500

 

 أمريكيًا  دوالًرا  870.00 *أمريكيًا دوالًرا 40.15

  جميع تكون. أمريكيًا دوالًرا 40.15 هو الدراسية للرسوم األساسي اليومي المعدل أمريكيًا دوالًرا 108750 - 0

 مؤهلة أمريكيًا دوالًرا 108750 إلى 0 بين اإلجمالي دخلها يتراوح التي العائالت

  على المساعدة هذه مقدار ويعتمد. الدراسية بالرسوم يتعلق  فيما مساعدة على  للحصول

  بنا االتصال يُرجى. الشخصية قاتالمش أو والصعوبات وحجمها األسرة دخل إجمالي

 .الفردية الدراسية المنح معدالت حول المعلومات من مزيد على  للحصول

  قابلة يوًما 22 يبلغ  متوسط على بناءً  اليومي المعدل احتساب ويتم. الشهري المعدل أساس على الدراسية الرسوم احتساب*يتم 

 .الشهر في للفوترة

 

 

http://www.finditcambridge.org/
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file:///C:/Users/meghanm/AppData/Local/Temp/Temp1_All%20Translated%20Files%20(002).zip/الهاتف:%205232-652-617
file:///C:/Users/meghanm/AppData/Local/Temp/Temp1_All%20Translated%20Files%20(002).zip/الهاتف:%205232-652-617
https://www.cpsd.us/departments/b3
https://eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch


 كيف أتقدم بطلب للحصول على منحة دراسية؟  

  العشوائي السحب بنظام االختيار عملية في لالشتراك تقدمها التي المستندات نستخدم إننا! إضافية أوراق أي ملء إلى تحتاج ال

 . الخصوص هذا في تتلقاها  قد التي المساعدات ذلك في بما الدراسية، الرسوم معدالت لحساب

 

 األسرة؟ وحجم الدخل إثبات تقديم إلى أحتاج  فهل معدَّل، أعلى سأدفع كنت إذا

  طفلك عمر إثبات  إلى بحاجة ستظل ولكن. األسرة حجم أو الدخل إثبات عليك لزاًما يكون فلن نطاق، أعلى ضمن  دخلك كان إذا

 .وعنوانه

 

 "؟اإلنسانية الخدمات برامج"إدارة  لدى المدرسي قبل التعليم برامج ضمن العمل ساعات ما

شهًرا سنويًا بمعدل خمسة أيام في  12جميع برامج التعليم قبل المدرسي لدى "إدارة برامج الخدمات اإلنسانية" طوال  تعمل

  Windsorو M.L.Kingو  Kennedy/Longfellowو Haggertyالجمعة(. إذ تعمل كل من برامج  -األسبوع )االثنين 

  Peabodyو  Morseو King Openمساًء. في حين تعمل برامج  5:30صباًحا وحتى   7:30للتعليم قبل المدرسي من الساعة  

 مساًء. 6:00صباًحا حتى الساعة  8:00من الساعة  

 "؟ اإلنسانية الخدمات برامج"إدارة  لدى المدرسي قبل التعليم برامج في جزئي بدوام مقاعد أي هناك هل

 .العام في شهًرا 12و األسبوع في أيام 5 لمدة تكون نوفرها التي المقاعد فجميع. برامجنا من أي في جزئي بدوام مقاعد نقدم ال

 جائحة لمكافحة" اإلنسانية الخدمات برامج"إدارة  لدى  المدرسي قبل التعليم برامج حاليًا  تتبعها التي السالمة احتياطات ما

 ؟19-كوفيد

  إجراءات زيادة ذلك ويتضمن برامجنا، في 19-كوفيد جائحة بمكافحة المتعلقة السالمة احتياطات من العديد بدمج قمنا لقد

  مع  نطبقها التي المحددة اإلجراءات وتتغير. 19-كوفيد فحوصات إجراء وكذلك االجتماعي والتباعد  الكمامات وارتداء التنظيف

  تأتي وسالمتهم لدينا والموظفين والعائالت األطفال صحة أن شك وال. الجائحة هذه انتشار  من الوقاية ُسبل حول العلم تطور

  البروتوكوالت واتباع لتنفيذ كامبريدج مدينة لدى" العامة الصحة"إدارة  مع وثيق بشكل نعمل لذلك،. أولوياتنا أهم رأس على

 .ببرامجنا المتعلقة القرارات واتخاذ  19-كوفيد بجائحة المتعلقة


