
Department of
Human Service Programs

إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إىل مساعدة، فرُُيجى االتصال بنا عىل

dhsppreschools@cambridgema.gov أو 617-349-6200.

التقديم عرب اإلنرتنت من 1 أكتوبر 2022 حتى 31 أكتوبر 2022

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 252,401 دوالر إىل ما يثبت دخلها،)

ألنها ستدفع رسوم الدراسة األعىل

شهادة ميالد الطفل أو

جواز سفر الطفل

إثبات عمر الطفل

(تاريخ امليالد بني 4/1/2019 – 12/5/2020)

 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 2022.

إذا تم عرض مكان عليك، يجب قبول املكان أو رفضه بحلول 31 يناير 2023.

 يتم إدراج العائالت التي مل يُعرض عليها مكان يف إحدى مدارس مرحلة ما قبل رياض األطفال يف قامئة انتظار تظل سارية حتى أكتوبر 2023. إذا كنت ال تزال 

 للعام الدرايس القادم، وعىل العائالت إكامل عملية التقديم مرة أخرى القرتاع أكتوبر 2023 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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:(DHSP)

www.cambridgema.gov/preschoollottery
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dhsppreschools@cambridgema.gov وأ 6254-349-617.
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تعرف عىل املزيد وقم بالتقديم!


