برنامج االنتساب المجاني إل مرحلة ما قبل المدرسة
للمدارس العامة بمدينة جيرسي
)cibarA(1029-1010
البرنامج المجاني لمرحلة ما قبل المدرسة لعمر  3سنوات
تتوفر الخيارات التالية لألبوين اللذين لديهما طفل سيكمل عامه الثالث بحلول أو قبل األول من أكتوبر :1029
مراكز رعاية الطفل التي تم التعاقد معها :تبدأ مراكز رعاية الطفل التي تم التعاقد معها في التسجيل ببرنامج مرحلة ما قبل المدرسة لعمر  3سنوات في شهر
مارس للعام الدراسي  .1010-1029ويستمر كل مركز في التسجيل لغاية بلوغ البرنامج لسعته االستيعابية .يرجى التواصل مباشرة مع مراكز رعاية الطفل
التي تم التعاقد معها مباشرة لمعرفة مواعيد وتوقيت التسجيل( .انظر الصفحة الثانية أدناه للحصول على معلومات المركز).
المدارس العامةة بمدينةة جيرسيي :تستتطيع العااالتت التاي تيايم فاي محايط منطياة المادارع العاماة  ،37# ،33# ،31# ،24# ،23# ،16# ،5# ،3#أو 39#
التسجيل في المدرسة العامة الكاالنة في منطية سكنهم .يبدأ التسجيل للعام الدراسي  1010-1029من تااري  1إلة  29مةارس  ،2019مة السةاعة  9إلي 11
صباحا .تتوفر طلبات حق تفضيل األخوة في المدرسة الكاالنة بمنطية سكنك ويجب تقديمها بحلول  19مارع .1029
ً

البرنامج المجاني لمرحلة ما قبل المدرسة لعمر  4سنوات
تتوفر الخيارات التالية لألبوين اللذين لديهما طفل سيكمل عامه الرابع بحلول أو قبل األول من أكتوبر :1029
مركز رعاية الطفل التي تم التعاقد
معها:
يمكن للعاالتت تسجيل أوالدهم بداية من شهر مارس للعام الدراسي  1010-1029في ( .)SuperTots II Educational Center, Incيرجى التواصل مع
المركز للحصول على مواعيد وتوقيت التسجيل( .انظر الصفحة الثانية أدناه للحصول على معلومات المركز).
المدارس العامة بمدينة جيرسي:
يمكن لجميع العائالت التسجيل في المدرسة العامة الكائنة بمنطقة سكنهم .يبدأ التسجيل للعام الدراسي  1010-1029من تاري  1إل  29مارس  ،2019م
صباحا .تتوفر طلبات حق تفضيل األخوة في المدرسة الكاالنة بمنطية سكنك ويجب تقديمها بحلول  19مارع .1029
الساعة  9إل 11
ً

للتسجيل ،يجب عل الوالد /ولي األمر إحضار صورة ضوئية م الهوية الشخصية لدخول المبن  ،باإلضافة إل إحضار الهوية األصلية ،كذلك ،إحضار
نسخة مما يلي:
شهادة ميالد الطفل التي تثبت أنه سيبلغ أو يبلغ بالفعل  3أو  4سنوات قبل حلول  2أكتوبر .1029
إثباتان يدالن على مكان اإلقامة (فاتورة الهاتف وفاتورة المرافق الحالية) ونسخة من كل منهما.
سجل تطعيمات الطفل ونسخة منه.

يجب أ يصطحب الوالد أو ولي األمر الطفل أثناء التسجيل
لمزيد م المعلومات :يرج زيارة  www.jcboe.org/earlychildhoodأو االتصال بالطفولة المبكرة)201( ‐919‐8006 :
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