
 
  

كن على اطالع بطلب 
 SY22-23الیانصیب 

 !المزمع إصداره قریبًا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج الطفولة المبكرة
الحكومیة في بروفیدنس برنامجین مدمجین وھما البرنامج المدمج لمرحلة ما قبل ریاض األطفال، وبرنامج تستضیف المدارس 

 مرحلة ما قبل ریاض األطفال بوالیة رود آیالند.
 

 البرنامج المدمج لمرحلة ما قبل ریاض األطفال
، حیث إن سنوات 5إلى  3أعمارھم بین یخدم ھذا البرنامج الطالب الذین تتراوح 

البرنامج المدمج لمرحلة ما قبل ریاض األطفال ھو برنامج قائم على نظام 
الیانصیب، وھو أیًضا برنامج متاح للطالب من جمیع الفئات، وخاصة أنھ فصل 

ون خدمات متخصصة الذین یتطلب دراسي متكامل، حیث یكون بمقدور الطالب
التعلم والتطور بطریقة توازي نمو أقرانھم، المعلمون المعتمدون الحاصلون على 

شھادة مزدوجة یتبعون المنھج اإلبداعي في التدریس باإلضافة التباعھم جدوالً 
 زمنیًا.

 متوفر برامج الیوم الكامل ونصف الیوم.
 

 التوجیھیة لألھلیة؟ ما المقصود بالمبادئ
غ طفلك من العمر ثالثة سنوات بحلول األول من سبتمبر من العام یجب أن یبل •

 الدراسي الحالي.
 یجب أن یجتاز الطفل الفحص التوعوي لالطفال قبل تقدیم الطلب. •

 كیف یمكنني تحدید موعًدا للفحص؟
 أو قم بزیارة: x 13231 9100-456) 401اتصال بـ: ( •

childoutreachprov.appointy.com 

 الیانصیب؟كیف یعمل نظام 
 یتم اختیار المتقدمین عن طریق سحب عشوائي لألسماء. •

 ھل توجد مواصالت؟
تُتاح المواصالت للطالب الذین یعیشون على بعد أكثر من میل من  •

 المدرسة.

 ما المقصود بالفحص التوعوي لألطفال؟
ھو برنامج مجاني یوفر معلومات حول نمو طفلك في مسائل تتعلق  •

 بالرؤیة والسمع والكالم/ اللغة والنمو العام والنمو العاطفي واالجتماعي.
یوصى بإجراء الفحوصات سنویًا لألطفال في سن الثالثة والرابعة  •

 والخامسة.

eepurl.com/hS5TDH 
 

 برنامج الطفولة المبكرة
 providenceschools.org/earlychildhoodمن خالل زیارة  اعرف المزید

 childoutreachscreening@ppsd.org•  9100-456) 401• ( 02903بروفیدنس، رود آیالند • شارع وستمنستر  797

قم بالمسح الضوئي ھنا لالنضمام 
إلى قائمة البرید اإللكتروني 

 الخاصة بنا
قم بالمسح الضوئي ھنا لتحدید 

 موعًدا للفحص.

 برنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال بوالیة رود آیالند
الب الذین تبلغ برنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال بوالیة رود آیالند والمخصص للط
 أعمارھم أربع سنوات بحلول األول من سبتمبر. برنامج الیوم الكامل ھو

برنامج مجاني وذا نوعیة عالیة یستند إلى الیانصیب، تمولھ اإلدارة التعلیمیة 
 بوالیة رود آیالند وتشرف علیھ.

 التوجیھیة لألھلیة؟ ما المقصود بالمبادئ
سنوات بحلول األول من سبتمبر من یجب أن یبلغ طفلك من العمر أربع  •

 العام الدراسي الحالي.

 كیف یعمل نظام الیانصیب؟
 یتم اختیار المتقدمین عن طریق سحب عشوائي لألسماء. •

 ھل توجد مواصالت؟
تُتاح المواصالت للطالب الذین یعیشون على بعد أكثر من میل  •

 من المدرسة.
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