
 

 

يتيح لك   ( في مدينة كامبريدج!DHSPنشكرك على اهتمامك بالتقديم في برامج ما قبل المدرسة ضمن إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

أسفرت األبحاث عن أن   تسجيل طفلك في برنامج ما قبل المدرسة المناسب، المساعدة في إعداد طفلك لرياض األطفال وغير ذلك كثير.

األطفال الذين يشاركون في برامج رياض األطفال عالية الجودة يتمتعون بمهارات في الرياضيات واللغة ومهارات اجتماعية أفضل عندما  

 درسة االبتدائية. يدخلون الم 

خالل شهر أكتوبر لتسجيل طفلك في   www.cambridgema.gov/preschoollotteryيُرجى إكمال طلب القرعة عبر اإلنترنت على 

جى االتصال على  إذا لزم األمر، يُر  المساعدة الشخصية متاحة عند الطلب. قرعة رياض األطفال.

dhsppreschools@cambridgema.gov   يجب إكمال جميع المعلومات الواردة في الطلب كي يكون لدينا   .617-349-6254أو

  معلومات محدثة ودقيقة لنتمكن من االتصال بك إلبالغك بنتائج القرعة في شهر ديسمبر.

إلضافة إلى إكمال الطلب عبر اإلنترنت، يجب عليك تقديم وثائق أخرى لكي تستوفي طلبك )المستندات المطلوبة مدرجة في ورقة قرعة با

تُحدد قيمة الرسوم الدراسية لما قبل المدرسة في إدارة برامج الخدمات   (.DHSPما قبل المدرسة في إدارة برامج الخدمات اإلنسانية )

سنستخدم تلك الوثائق لحساب قيمة الرسوم الدراسية لديك ولتحديد ما إذا كانت   بمقياس متدرج على أساس الدخل. (DHSPاإلنسانية )

  األسرة مستحقة للحصول على مقعد ذي أولوية في أحد الفصول الدراسية لدينا.

نقبل القسائم ونقدم منًحا   ائالت كامبريدج.في إدارة برامج الخدمات اإلنسانية، نحن نحرص على توفير برامجنا لتكون في متناول جميع ع

أي   في هذه المجموعة، ستجد قيم الرسوم الدراسية الحالية لدينا. دراسية لألسر المستحقة للحصول على المساعدة في شكل رسوم دراسية. 

الًرا أمريكيًا( أو أقل  دو 126,200) (HUD)% من متوسط الدخل في منطقة وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية 100أسرة يبلغ دخلها 

يعتمد مبلغ المساعدة في شكل رسوم دراسية على إجمالي دخل األسرة وعدد   ستستحق الحصول على المساعدة في شكل رسوم دراسية.

ة ما  ونرى أن موارد العائالت يجب أال تمنع أطفال كامبريدج من الحصول على التعليم المناسب في مرحل أفراد األسرة والمعاناة الشخصية.

 قبل المدرسة. 

يُرجى   سترتب اختياراتك حسب األفضلية. عند تقديم الطلب عبر اإلنترنت، سيُطلب منك تحديد أكبر عدد تريده من رياض األطفال لطفلك.

برامج لمرحلة رياض   7كما يتوفر لدينا  عدم تحديد البرامج التي تريد تسجيل طفلك إال إذا تم إخطارك بمقعد متوفر في رياض األطفال.

فقد حصلت برامجنا على أعلى تصنيف للجودة من علة مستوى الوالية   األطفال في جميع أنحاء المدينة وجميعها تتميز بكفاءة كبيرة.

  (.NAEYCالرابطة الوطنية لتعليم األطفال الصغار )واعتمدتها 

أو    dhsppreschools@cambridgema.govإذا كان لديك أي استفسار بشأن القرعة أو رياض األطفال، فيُرجى االتصال بنا على 

-349-617ديم طلب القرعة، فيُرجى االتصال بمركز الشؤون األسرية على  إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بلغتك عند تق  .617-349-6200

 نحن بانتظار العمل معك ومع أسرتك.  نكرر شكرنا لك على اهتمامك بالتقديم في برامج رياض األطفال لدينا. .6385

 مع خالص تحياتنا، 

Meghan M. White رئيس القسم ، 

 دعم األسرة ورعاية األطفال 
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