
 

 

) في مدینة كامبریدج! بإلحاق طفلك في أي  DHSPشكًرا على اھتمامك ببرامج التعلیم قبل المدرسي لدى "إدارة برامج الخدمات اإلنسانیة" (
الكثیر. وفي  من برامج التعلیم قبل المدرسي عالیة الجودة التي نوفرھا، فإنك تساعد في إعداد طفلك لاللتحاق بروضة األطفال وغیر ذلك 

ھذا الخصوص، تشیر األبحاث إلى أن األطفال الذین یشاركون في برامج تعلیم قبل مدرسي عالیة الجودة یتمتعون بمھارات أفضل في  
 الریاضیات واللغة والمھارات االجتماعیة عندما یلتحقون بالمدارس االبتدائیة.

العشوائي عبر اإلنترنت على یُرجى إكمال طلب المشاركة في عملیة االختیار بنظام السحب 
www.cambridgema.gov/preschoollottery   خالل شھر أكتوبر حتى یتسنى لك إدراج طفلك ضمن من سیُجرى علیھم االختیار

لمطبوعة والمساعدة الشخصیة عند الطلب. یُرجى التواصل عبر  بنظام السحب العشوائي لبرامج التعلیم قبل المدرسي. تتوفر الطلبات ا
dhsppreschools@cambridgema.gov   إذا لزم األمر. ومن األھمیة بمكان أن تُكمل  617- 349- 6254أو االتصال على الرقم

ن من الحصول على معلومات محدثة ودقیقة، فضالً عن االتصال بك إلبالغك بنتائج عملیة  جمیع المعلومات الواردة في الطلب حتى نتمك
 االختیار بنظام السحب العشوائي في شھر دیسمبر.

باإلضافة إلى إكمالك الطلب عبر اإلنترنت، ستحتاج إلى تقدیم وثائق أخرى من أجل استیفاء طلبك (المستندات المطلوبة ُمدرجة في   
ة). وتتفاوت معدالت الرسوم الدراسیة لاللتحاق بأي من برامج التعلیم قبل المدرسي لدى "إدارة برامج الخدمات اإلنسانیة"  الصفحة القادم

على أساس الدخل، حیث یتم تحدیدھا وفقًا لمقیاس متدرج. إننا سوف نستخدم المستندات التي تقدمھا لحساب معدل الرسوم الدراسیة التي 
 ید ما إذا كانت العائلة مؤھلة للحصول على مقعد ذي أولویة في أحد صفوفنا الدراسیة. ستدفعھا، فضالً عن تحد

بل تجدر اإلشارة إلى أننا، في إدارة برامج الخدمات اإلنسانیة، نسعى جاھدین دوًما لجعل برامجنا في متناول جمیع عائالت كامبریدج. إذ نق 
صول على مساعدات تتعلق بالرسوم الدراسیة. وفي ھذه الحزمة، یمكنك العثور على القسائم ونقدم منًحا دراسیة للعائالت المستحقة للح 

)  HUD% من متوسط الدخل الُمحدد لإلسكان والتنمیة الحضریة (100معدالت الرسوم الدراسیة الحالیة لدینا. فأي عائلة، یبلغ دخلھا نسبة 
على مساعدة تتعلق بالرسوم الدراسیة. ویعتمد مقدار ھذه المساعدة على  دوالًرا أمریكیًا) أو أقل، ستكون مؤھلة للحصول 108750(البالغ 

إجمالي دخل األسرة وحجمھا والصعوبات أو المشقات الشخصیة. إننا نؤمن بأن موارد العائلة ینبغي أال تقف حائالً أمام حصول أطفال  
 كامبریدج على تعلیم جید في مرحلة التعلیم قبل المدرسي. 

تقدیمھ عبر اإلنترنت، سیُطلب منك تحدید أكبر عدد تریده لطفلك من برامج التعلیم قبل المدرسي. وسوف تقوم بترتیب  في الطلب الذي یتم
 اختیاراتك حسب األفضلیة. ویُرجى أال تختار سوى برامج التعلیم قبل المدرسي التي تود حقًا تسجیل طفلك بھا، والتي ستقبل أیًا منھا في

برامج للتعلیم قبل المدرسي عبر مختلف أنحاء المدینة، وجمیعھا  7لك على مقعد فیھا. جدیر بالذكر أننا لدینا  حالة تم إخطارك بحصول طف
تتمتع بجودة عالیة. وقد حصلت برامجنا على أعلى تصنیف للجودة في الوالیة وتم اعتمادھا من قِبل "الرابطة الوطنیة لتعلیم األطفال  

 ). NAEYCالصغار" (

ي أسئلة عن عملیة االختیار بنظام السحب العشوائي أو برامج التعلیم قبل المدرسي لدینا، فیُرجى التواصل معنا عبر إذا كان لدیك أ 
dhsppreschools@cambridgema.gov  یتعلق   . وإذا احتجَت إلى مساعدة بلغتك فیما617- 349- 6200أو االتصال بنا على الرقم

(مركز العائالت) على   Center for Familiesبتقدیم طلب المشاركة في عملیة االختیار بنظام السحب العشوائي، فیُرجى االتصال بـ 
 . ومرة أخرى، نشكرك على اھتمامك ببرامج التعلیم قبل المدرسي لدینا. إننا نتطلع إلى العمل معك ومع عائلتك. 617- 349-6385الرقم 

 ول خالص االحترام، وتفضلوا بقب 

 میجان إم وایت، رئیس القسم 
 رعایة األطفال ودعم األسر 

http://www.cambridgema.gov/preschoollottery
mailto:dhsppreschools@cambridgema.gov
mailto:cgreen@cambridgema.gov


Department of
Human Service Programs

If you have any questions or need assistance, please contact us at 

dhsppreschools@cambridgema.gov or 617-349-6200

التقديم عرب اإلنرتنت من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 أكتوبر 2021

مكان تقديم الطلبات

تقدم بطلب عرب اإلنرتنت عىل

 تتوفر طباعة الطلبات واملساعدة الشخصية عند الطلب. عند الحاجة، يُرجى التواصل عرب 

يجب تقديم الوثائق التالية لدخول قرعة روضة األطفال إلدارة برامج الخدمات اإلنسانية

أمثلة عىل الوثيقة نوع الوثيقة

(DHSP) استامرة التقدم لقرعة إدارة برامج الخدمات اإلنسانية استامرة التقدم للقرعة عرب اإلنرتنت

اإلقرار الرضيبي و

 (إيصاالت استالم رواتب متتالية (أو آخر 30 يوًما 4 

أو

 ،(TANF) خطابات املنح الحالية ألية مزايا تتلقاها (املساعدة املؤقتة لألرس املحتاجة 

 و ،(SNAP) وبرنامج املساعدات الغذائية التكميلية ،(SSI) ودخل الضامن اإلضايف

إىل غري ذلك ،(WIC) برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع واألطفال

إثبات الدخل وحجم األرسة

 ال تحتاج األرس التي يزيد إجاميل دخل األرسة بها عن 217,501 دوالر إىل ما يثبت دخلها،)

ألنها ستدفع رسوم الدراسة األعىل

شهادة ميالد الطفل أو

جواز سفر الطفل

إثبات عمر الطفل

(تاريخ امليالد بني 4/1/2018 – 12/1/2019)

 فاتورة مرافق مؤرخة خالل آخر شهرين

أو

منوذج املشاركة

أحد ما ييل

عقد اإليجار

قسط رهن

خطاب من مقدم اإلسكان

ما يُثبت العنوان

 ينبغي ملوظفي مدارس كامربيدج العامة ومدينة كامربيدج، الذين ال يقيمون يف كامربيدج، تقديم ما يثبت توظيفهم سنويًا. سيُعاد تقييم قدرة موظفي مدارس كامربيدج العامة ومدينة كامربيدج، الذين ال يقيمون يف كامربيدج، عىل  
.دخول القرعة كل عام

سيتم إخطار العائالت بنتيجة االقرتاع بحلول ديسمرب 2021.

إذا تم عرض مكان عليك، يجب قبول املكان أو رفضه بحلول 31 يناير 2022.

 يتم إدراج العائالت التي مل يُعرض عليها مكان يف إحدى مدارس مرحلة ما قبل رياض األطفال يف قامئة انتظار تظل سارية حتى أكتوبر 2022. إذا كنت ال تزال 

 للعام الدرايس القادم، وعىل العائالت إكامل عملية التقديم مرة أخرى القرتاع أكتوبر 2022 ملرحلة ما DHSP مهتاًم مبدارس مرحلة ما قبل رياض األطفال ضمن

قبل رياض األطفال

  مدينة كامربيدج

(DHSP) إدارة برامج الخدمات 

 اإلنسانية عملية التقدم لقرعة روضة

األطفال
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 مدینة كامبریدج  
 رعایة األطفال ودعم األسر لدى "إدارة برامج الخدمات اإلنسانیة" 

 معدالت الرسوم الدراسیة لبرامج التعلیم قبل المدرسي 
 2023أغسطس  31 - 2022سبتمبر،  1تاریخ السریان: 

 21/ 8/ 27آخر تحدیث: 

 

ة  إننا في "إدارة برامج الخدمات اإلنسانیة" نسعى جاھدین دوًما لجعل برامجنا في متناول جمیع عائالت كامبریدج. ونؤمن بأن موارد العائل
حد سواء. یتعین ینبغي أال تقف حائالً أمام حصول أطفال كامبریدج على تعلیم جید في مرحلة التعلیم قبل المدرسي وما بعد المدرسي على 

 ا.على جمیع العائالت تقدیم إثبات یتعلق بالدخل لتكون مؤھلة لالستفادة من أي معدل یكون أقل من أعلى معدل حددناه للرسوم الدراسیة لدین 

 

 Kingو Kennedy Longfellowو Haggertyبرامج بدوام كامل للتعلیم قبل المدرسي (تتمثل في  7لدى مدینة كامبریدج 
Open وM.L.King وMorse وPeabody وWindsor ساعات یومیًا.  10) منتشرة في مختلف أنحاء المدینة، حیث تعمل حتى 

 

 المعدَّل التقریبي إجمالي دخل األسرة 
 للرسوم الدراسیة في الیوم* 

 معدل الرسوم الدراسیة في الشھر

 أكثر - دوالر   217501
 

 أمریكیًادوالًرا  1812.50 دوالًرا أمریكیًا* 83.65

  - دوالًرا أمریكیًا  163126
 دوالر أمریكي  217500

 

 دوالًرا أمریكیًا 1450.00 دوالًرا أمریكیًا* 66.92

  - دوالر أمریكي  130501
 دوالًرا أمریكیًا 163125

 

 دوالًرا أمریكیًا1087.50 دوالًرا أمریكیًا* 50.19

  - دوالًرا أمریكیًا  108751
 دوالر أمریكي  130500

 

 دوالًرا أمریكیًا 870.00 دوالًرا أمریكیًا* 40.15

دوالًرا أمریكیًا. تكون جمیع العائالت التي  40.15المعدل الیومي األساسي للرسوم الدراسیة ھو   دوالًرا أمریكیًا   108750  -  0
دوالًرا أمریكیًا مؤھلة للحصول على مساعدة فیما   108750إلى   0یتراوح دخلھا اإلجمالي بین 

بالرسوم الدراسیة. ویعتمد مقدار ھذه المساعدة على إجمالي دخل األسرة وحجمھا   یتعلق
والصعوبات أو المشقات الشخصیة. یُرجى االتصال بنا للحصول على مزید من المعلومات حول  

 معدالت المنح الدراسیة الفردیة. 
 

 

یوًما قابلة للفوترة في   22احتساب المعدل الیومي بناًء على متوسط یبلغ *یتم احتساب الرسوم الدراسیة على أساس المعدل الشھري. ویتم 
 الشھر. 
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