
 مدينة كامبريدج  

 (DHSPدعم األسرة ورعاية األطفال ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

  قرعة ما قبل المدرسة

 األسئلة الشائعة
 

 

 ؟(DHSPمن مؤهل للدخول في قرعة ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

يمكن للمقيمين في كامبريدج الذين لديهم أطفال يبلغون السن القانوني التقدم لقرعة ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات  

، فإن األطفال الذين يتراوح تاريخ 2024-2023للتسجيل في العام الدراسي  2022أكتوبر بالنسبة لقرعة  (.DHSPاإلنسانية )

 مستوفون للسن القانوني.  2020ديسمبر   5و  2019أبريل  1ميالدهم بين 

 

 ؟(DHSPكيف يمكنني التسجيل في قرعة ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

يستوفي طفلك السن القانوني لاللتحاق   .2023للعام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر  2022تُقبل طلبات القرعة في أكتوبر 

  2022على سبيل المثال، للتقدم لقرعة أكتوبر  شهور. 5أعوام و  4شهور، و 9بالمدرسة عندما يتراوح عمره بين عامين و

 . 2020ديسمبر  5و  2019أبريل   1ن (، يجب أن ينحصر تاريخ ميالد طفلك بي2024-2023)للتسجيل في العام الدراسي 

 الستكمال طلب التقدم للقرعة، يجب عليك تقديم الوثائق التالية: 

 (DHSPطلب التقدم لقرعة ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية ) •

يوًما( أو خطابات  30إيصاالت استالم مرتب متتالية )أو آخر  4اإلقرار الضريبي و إثبات الدخل وعدد أفراد األسرة: •

، برنامج (SSI، دخل الضمان اإلضافي )(TANFمنح حالية ألي مزايا تتلقاها )المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة )

 ، ونحو ذلك( (WIC، برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع واألطفال )(SNAPالمساعدات الغذائية التكميلية )

 أو جواز سفر الطفلشهادة ميالد الطفل  إثبات عمر الطفل: •

عقد إيجار أو رهن عقاري أو خطاب من مزود اإلسكان أو فاتورة مرافق مؤرخة خالل آخر شهرين  إثبات العنوان: •

 نموذج مشاركة سكن أو أو فاتورة اشتراك مؤرخة خالل آخر شهرين أو تسجيل سيارة 

 

 ؟ (DHSPبرامج الخدمات اإلنسانية )أين يمكنني التقدم للحصول على قرعة ما قبل المدرسة ضمن إدارة 

  على DHSPخالل شهر أكتوبر، يمكن العثور على طلب التقدم لقرعة ما قبل المدرسة إلدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

 www.cambridgema.gov/presschoollottery 

أو   dhsppreschools@cambridgema.govإذا لزم األمر، يُرجى االتصال على المساعدة الشخصية متاحة عند الطلب.

617-349-6254 . 

 

 ؟(DHSPكيف تُدار قرعة ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

نُحدد العائالت ذات  في كل فصل من فصول رياض األطفال لدينا، نحتفظ بما يقارب نصف المقاعد لألسر ذات األولوية.

لمنطقة ضمن وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية  % أو أقل من متوسط دخل ا65األولوية على أنها العائالت التي تحصل على 

(HUD AMI.) (( الرجاء االّطالع على مخطط دخل المنطقةAMI( ضمن وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية )HUDلعام )  

نظًرا الستالمنا طلبات القرعة وبعد إغالق عملية التقديم، فإننا سنُراجع الطلبات للتأكد من االكتمال وحالة األولوية   (2022

خالل هذه الفترة، سنحدد أيًضا عدد المقاعد المفتوحة ذات األولوية والمقاعد العامة في كل  والمتابعة مع األسر حسب الضرورة.

 فصل دراسي لتوزيعات القرعة.

  بعد حصولنا على مجموعة القرعة الكاملة لدينا ومعرفة عدد المقاعد المفتوحة للعام الدراسي التالي، فإننا نُجري القرعة.

http://www.cambridgema.gov/presschoollottery
mailto:dhsppreschools@cambridgema.gov
https://www.cambridgema.gov/-/media/Files/DHSP/Preschool/2023/Arabic/HudArabic.pdf


عندما تأتي كل أسرة،  بدايةً، نجري قرعة لمقاعدنا ذات األولوية لألسر التي تستوفي هذه المعايير باستخدام مولد أرقام عشوائية.

إذا لم يتوفر مقعد شاغر في اختيارها األول، فسننظر   ونلحقها بهذا الفصل إذا كان يتوفر مقعد شاغر.ننظر إلى خيارها األول 

إذا لم يتوفر مقعد متاح في أي من البرامج المختارة، فستُضاف على قائمة االنتظار  بعد ذلك إلى خيارها الثاني وما إلى ذلك.

 ذات األولوية. 

دمين ممن لديهم أخوة ُمسجلون حاليًا في فصل ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات  بعد قرعة األولوية، نركز على المتق

 يتم توزيع اإلخوة في حالة وجود مقعد شاغر في الفصل الدراسي الذي يختارونه. (.DHSPاإلنسانية )

عندما تأتي كل أسرة، ننظر  عشوائية.بعد ذلك، نجري قرعة لمقاعدنا العامة لألسر التي لم يتم توزيعها بعد باستخدام مولد أرقام 

إذا لم يتوفر مقعد شاغر في اختيارها األول، فسننظر بعد ذلك   إلى خيارها األول ونلحقها بهذا الفصل إذا كان يتوفر مقعد شاغر. 

 ظار العامة.إذا لم يتوفر مقعد متاح في أي من البرامج المختارة، فستُضاف على قائمة االنت إلى خيارها الثاني وما إلى ذلك. 

بعد أن نجري القرعة، نؤكد قوائم الفصل التي لدينا مع مديري مرحلة ما قبل المدرسة للتأكد من عدم وجود أي أخطاء من شأنها  

وعندما نتمكن من تأكيد القوائم، نبلغ األسر بنتائج القرعة من خالل  أن تؤدي إلى زيادة أعداد المسجلين في الفصل الدراسي.

في حالة عرض مقعد،   ، منصة على اإلنترنت تستخدمها األسر للتقدم إلى قرعة مرحلة ما قبل المدرسة Viewpointتطبيق 

سيتم إبالغ األسر بموقع مرحلة ما قبل المدرسة ومعلومات االتصال الخاصة بما قبل المدرسة لألسئلة المتعلقة بالمكان و/ أو  

 تحديد موعد جولة وقيمة الرسوم الدراسية.

إذا كان حدث تغيير   Viewpointبالمقاعد المرفوضة، فإننا ننسحب من قائمة االنتظار لدينا ونبلغ األسر من خالل عند علمنا 

 في حالتهم. 

 

 ؟ (DHSPكيف يمكنني زيادة احتماالت حصولي على مقعد في ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

إذا لم تتمكن من إرسال طفلك إلى أي برامج  تختارها، زادت فرصك في الحصول على مقعد أفضل.كلما زاد عدد البرامج التي 

إذا وقع عليك االختيار للحصول على مقعد في أي برنامج قد   اختيارها. عدمبسبب عدد الساعات الدراسية أو المكان، فيُرجى 

 لب التحويل إلى برنامج آخر.وال يمكنك ط اخترته ورفضت هذا المقعد، فستخسر مكانك في القرعة.

 

 ؟ (DHSPمتى سأعرف ما إذا كان طفلي حصل على مقعد في ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

 ستعرف في شهر ديسمبر بعد القرعة. 

 

تأكيد أنني أريد تسجيل ، فهل يلزم (DHSPإذا ُعرض علي مقعد في ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

 طفلي في البرنامج؟

إذا لم نتلَق أي رد من  .2023يناير  31سيُطلب من جميع األسر التي ُعِرض عليها مقعد قبول المقعد أو رفضه بحلول  نعم.

 يناير، فسنعرض المقعد على طفل آخر في قائمة االنتظار. 31األسرة بحلول  

 

 ؟ (DHSPقبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )هل يحدث تفضيل لألخوة في قرعة ما 

يُمنح أخوة األطفال المسجلين حاليًا في أحد برامج ما قبل المدرسة لدينا األولوية في وقت القرعة، ولكن ال يضمن ذلك الحصول  

 على مقعد.



 

( إذا كنت موظفًا في مدينة DHSPنية )هل يمكنني تسجيل طفلي في قرعة ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسا

 كامبريدج أو في مدارس كامبريدج العامة، ولكني لست من سكان كامبريدج؟ 

  2023للتسجيل في العام الدراسي   2022بالنسبة إلى قرعة أكتوبر  كما جرت العادة، فإن سكان كامبريدج هم أولويتنا القصوى.

  كامبريدج العامة الذين ال يقيمون في كامبريدج من التقدم للقرعة. ، سيتمكن موظفو مدينة كامبريدج ومدارس2024 -

 سنعيد تقييم كفاءة موظفي مدارس مدينة كامبريدج وكامبردج العامة الذين ليسوا من سكان كامبريدج كل عام قبل القرعة.
ذين ال يقيمون في كامبريدج  عوًضا عن وثائق إثبات العنوان، يجب على موظفي مدارس مدينة كامبريدج وكامبردج العامة ال

 تقديم ما يثبت توظيفهم. 

 

 ؟ (DHSPماذا أفعل إذا تمت إضافتي إلى قائمة االنتظار في قرعة إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

مكانها  ستظل قائمة االنتظار في  عندما تتوفر المقاعد، سنتصل باألسر الموضوعة على قائمة االنتظار لعرض المقعد الشاغر.

، ينتهي سريان قائمة االنتظار ويتم الترحيب 2023في أكتوبر  (.2023حتى نبدأ في قبول طلبات القرعة التالية في )أكتوبر 

 باألسر التي لديها أطفال ال يزالون يستوفون السن القانوني للتقدم للقرعة مرة أخرى للتسجيل في العام الدراسي القادم. 

 في العثور على برنامج بديل، فإليك الموارد التالية للعثور على رياض األطفال:إذا كنت بحاجة إلى مساعدة 

• finditcambridge.orgFind It Cambridge:   617-686-2998أو 

• sd.us/departments/b3cpBirth to 3rd Partnership:   617-349-6554أو 

 eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch إدارة التعليم المبكر والرعاية:  •

 6385-349-617 مركز الشؤون األسرية: •

 

 ؟ (DHSPرامج الخدمات اإلنسانية )كم تبلغ تكلفة االلتحاق بما قبل المدرسة ضمن إدارة ب

( بمقياس متدرج على أساس  DHSPتتفاوت قيمة الرسوم الدراسية لما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

 (.DHSPيصدر المقياس كل عام باستخدام مواد قرعة ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية ) الدخل.

 ( على توفير برامجنا لتكون في متناول جميع عائالت كامبريدج.DHSPضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )إننا نحرص 

يعتمد مبلغ المساعدة في شكل رسوم  ونحن نقبل القسائم ونقدم أيًضا مساعدة في شكل رسوم دراسية كبيرة للعائالت المستحقة.

 رة وعدد أفراد األسرة والصعوبات الشخصية. دراسية التي تتلقاها األسرة على إجمالي دخل األس 

 ، فإن معدالت الرسوم الدراسية لدينا هي كالتالي: 2024 - 2023بالنسبة إلى العام الدراسي 

  القيمة التقريبية إجمالي دخل األسرة
 قيمة الرسوم الدراسية في اليوم** 

 قيمة الرسوم الدراسية في الشهر**

وما  –دوالر أمريكي  252,401 

 لىأع

 

 دوالًرا أمريكيًا  1,840.42 دوالًرا أمريكيًا 84.94

دوالر   252,400 - 189,301

 أمريكي 

 

 دوالًرا أمريكيًا  1,472.33 دوالًرا أمريكيًا 67.95

http://www.finditcambridge.org/
https://www.cpsd.us/departments/b3
https://eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch


دوالر  189,300 - 151,441

 أمريكي*

 

 دوالًرا أمريكيًا  1,104.25 دوالًرا أمريكيًا 50.97

دوالًرا   151,440  – 126,201

 أمريكيًا*

 

 دوالًرا أمريكيًا  883.40 دوالًرا أمريكيًا 40.77

تقدم مدينة   دوالًرا أمريكيًا. 63.22*تبلغ القيمة اليومية األساسية في الوالية للرسوم الدراسية  دوالر أمريكي*  126,200 - 0

مريكي دوالر أ 189,300و 0كامبريدج الدعم لجميع العائالت التي يتراوح دخلها اإلجمالي بين 

كما ستستحق العائالت التي يتراوح إجمالي دخل األسرة  لدفع أقل من قيمة السعر اليومي للدولة.

 دوالر أمريكي الحصول على مساعدة في شكل رسوم دراسية إضافية. 126,200و 0لديها بين 
عاناة يعتمد مبلغ المساعدة في شكل رسوم دراسية على إجمالي دخل األسرة وعدد أفراد األسرة والم

للحصول على مزيد من المعلومات عن قيمة المنح الدراسية الفردية، يُرجى االتصال   الشخصية.

 بنا. 

  يوًما مدفوع األجر في الشهر. 22يُحتسب السعر اليومي وفقًا لمتوسط  **تُحتسب الرسوم الدراسية وفقًا للسعر الشهري. 

 

 

 كيف أتقدم بطلب للحصول على منحة دراسية؟

نستخدم الوثائق التي ترسلها للتقدم للقرعة لحساب قيمة الرسوم الدراسية، بما في ذلك   بحاجة إلى ملء أي أوراق إضافية!لست 

 المساعدة في شكل رسوم دراسية.

 

 إذا كنت سأدفع أعلى قيمة، فهل أحتاج إلى تقديم إثبات الدخل وعدد أفراد األسرة؟

ال تزال بحاجة إلى تقديم ما يثبت عمر   يجب عليك إثبات الدخل أو عدد أفراد األسرة.إذا كان دخلك يقع في النطاق األعلى، فال 

 طفلك وعنوانه. 

 

 ؟(DHSPما ساعات عمل ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

م في األسبوع )من أيا 5شهًرا في السنة و 12( لمدة DHSPتعمل جميع رياض األطفال ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

من  King and Windsorتعمل رياض أطفال  .M.Lو Kennedy/Longfellowو The Haggerty االثنين إلى الجمعة(.

صباًحا  8:00من الساعة  Peabodyو Morseو  King Openمساًء. وتعمل رياض أطفال  5:30صباًحا حتى   7:30الساعة 

 مساًء. 6:00حتى الساعة 

 ؟(DHSPهل توجد مقاعد بدوام جزئي في ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

 شهًرا في السنة. 12أيام في األسبوع و  5جميع المقاعد لمدة  ال نعرض مقاعد بدوام جزئي في أي من برامجنا. 

 ( حاليًا؟DHSPالتي تتخذها ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية ) COVID-19ما احتياطات أزمة 

تقع صحة  .COVID-19تتغير االحتياطات واإلجراءات المحددة التي نتخذها مع تطور العلم بشأن مكافحة انتشار فيروس 

نعمل مباشرةً مع إدارة الصحة العامة في  ومن هذا المنطلق، فنحن   وسالمة أطفالنا وعائالتنا وموظفينا على رأس أولوياتنا.

وفي هذا الوقت، فإن ارتداء األقنعة   واتباعها واتخاذ القرارات بشأن برامجنا.  COVID-19كامبريدج لتنفيذ بروتوكوالت 



مدارس عالوةً على ذلك، في إطار تغير التوجيهات الصادرة من إدارة الصحة العامة في كامبريدج و/ أو  اختياري في برامجنا.

 ، سنعمل أيًضا على تغيير توجيهاتنا. (EECكامبريدج العامة و/ أو إدارة التعليم المبكر والرعاية )


