
 

برنامج مجاني لتعليم ما  

 قبل الروضة
 بروفيدنس، رود آيالند

 بتمويل من وزارة التعليم في رود آيالند 

 

 

 ؟ 2022سبتمبر  1سنوات بحلول  4هل سيبلغ طفلك 
 تقدم بطلب إلى برنامج يانصيب لتعليم ما قبل الروضة في رود آيالند! 

 بتمويل من الدولة للمشاركة يُجرى اختيار األطفال لمرحلة ما قبل الروضة 

 وذلك من خالل اليانصيب بتمويل من وزارة التعليم في رود آيالند. 
 شروط التأهل: 

 أو قبل ذلك. 2022سبتمبر  1في تاريخ  سنوات 4 يجب أن يكون عمر األطفال •
 . بروفيدنس، رود آيالنديجب أن يسكن األطفال في  •

 

 

 مدارس بروفيدنس العامة تعرض برنامج لتعليم ما قبل الروضة في رود آيالند: 

 (401-456- 9369كامدن أفينيو ) 60 - مدرسة هاري كيزريان االبتدائية  •

 ( 401- 456- 9325طريق عبيدة براون )  50 - مدرسة بليزانت فيو االبتدائية  •

 (401- 278- 0515برايري أفينو ) 674 - مدرسة يونج وودز االبتدائية  •

 يتم توفير وسائل النقل لألطفال الذين حضروا بمدرسة بروفيدنس العامة والذين يعيشون على بعد أكثر من ميل من المدرسة. 

 

 برامج بروفيدنس تعرض برنامج لتعليم ما قبل الروضة في رود آيالند: 

 ( 401- 785- 8485إلمود أفينيو ) 700- بيوتيفول بيجننجز •

 (401-785- 8485شارع هيلتون ) 1حرم ليستون الجامعي،  - بيجانينجز @ كلية المجتمع في رود آيالندبيوتفل  •

 (401- 721- 9209ليجن درايف ) 350 - تشيلدرين فريند آند سيرفس  •

 (401- 721- 9209شارع بيركشاير )  99 - تشيلدرين فريند آند سيرفس  •

 (401-721- 9209و )هارتفورد أفيني  550 - تشيلدرين فريند آند سيرفس  •

 ( 401- 781- 6110بوترز أفينيو ) 620 - جينيسيس سنتر  •

 ( 401- 276-6129شارع األمل ) 520 - إماجينينج بريسكول  •

 ( 401- 533- 9100شارع إيدي ) 1000 - ميتينج ستريت  •

 ( 401- 383- 0068نيانتيك أفينيو ) 50 - أوفر ذا راينباو  •

 ( 401- 455- 3890شارع دانفورث ) 25 - سميث هيل ارلي شيلدهود ليرنينج سنتر  •

 ( 401- 383- 9958شارع الطفل )  15 - ذا تشيلدرن ورك شوب  •

 (401- 421- 4722شارع كورتالند، بروفيدنس ) 9  - فيدرال هيل هاوس  •

 

 

 تقدم بطلب عبر اإلنترنت أو شخصيًا في أحد البرامج المذكورة أعاله.

https://www3.ride.ri.gov/PKLottery 

 2022يوليو  6أخر موعد لتلقي الطلبات هو 
 

 

 

 غالية.امسح ضوئيًا هنا إلظهار الترجمة باللغة العربية أو اللغة السواحلية أو اللغة الخميرية أو اللغة الكريولية الهايتية أو اللغة البرت

 

قم بمسح الضوئي 

 هنا

 للتقدم 


