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EarlyLearn
ي 

 توفر برامج EarlyLearn التابعة إلدارة التعليم، بما �ف
ذلك Early Head Start، الرعاية والتعليم المبكر للرضع 

الصغار. واألطفال 

. ن األعمار: 0 – عام�ي
ل ن ي المركز والم�ن

نامج: �ن ال�ب
ي اليوم

ساعات العمل: طوال العام، ح�ت 10 ساعات �ن

 www.nyc.gov/earlylearn

3-K for All
 3-K للحصول عىل برنامج يمكن لعائالت مدينة نيويورك التقدم 
امج  ا، وليوم كامل، وبشكل عايلي الجودة. هذه ال�ب ً

for All مجان
بعض  ي 

�ف المقاعد  لكن  التعليمية،  المناطق  جميع  ي 
�ف للعائالت  متاحة 

ي العام 
المناطق محدودة. يمكن للعائالت التقدم إيل برنامج K-3 �ف

الثالث. عامه  طفلهم  فيه  يبلغ  الذي  التقوييمي 

األعمار: 3 أعوام
ل ن والم�ن والمدرسة  المركز  نامج:  ال�ب

ي اليوم
ساعات العمل: طوال العام، ح�ت 10 ساعات �ن

www.nyc.gov/3k

Pre-K for All
 Pre-K يمكن لعائالت مدينة نيويورك التقدم للحصول عىل برنامج

امج متاحة  for All مجاًنا، وليوم كامل، وبشكل عايلي الجودة. هذه ال�ب
ي جميع المناطق التعليمية، بغض النظر عن الدخل 

لجميع العائالت �ف
ي العام 

أو االحتياجات. يمكن للعائالت التقدم إيل برنامج Pre-K �ف
التقوييمي الذي يبلغ فيه طفلهم عامه الرابع.

األعمار: 4 أعوام
ل  ن ي المركز والم�ن

نامج: �ن ال�ب
ي اليوم

ساعات العمل: طوال العام، ح�ت 10 ساعات �ن

www.nyc.gov/prek

قسائم رعاية الطفل
ي مئات من 

ي تغطية تكلفة رعاية األطفال �ف
تساعد قسائم رعاية الطفل �ف

ي جميع أنحاء المدينة. يمكن أيًضا 
ل والمركز �ف ف ي الم�ف

مقديمي الخدمة �ف
ان أو األصدقاء المعتمدين  استخدام القسائم للدفع لألقارب أو الج�ي

للحصول عىل الرعاية. 
 األعمار: 6 أسابيع - 13 عاًما )أو ح�ت 19 عاًما لألطفال 

ذوي اإلعاقة(
ل ن ي المركز والم�ن

نامج: �ن ال�ب
ي اليوم

ساعات العمل: طوال العام، ح�ت 24 ساعة �ن

nyc.gov/childcarevouchers

برامج الرعاية والتعليم المبكر
ي مدينة نيويورك

للعائالت �ف
امج الرعاية والتعليم لألطفال منذ  امج التعليمية المجانية أو منخفضة التكلفة للعائالت المؤهلة. توفر هذه ال�ب تقدم مدينة نيويورك العديد من برامج رعاية األطفال وال�ب

ة )أو ح�ت عمر 19 لألطفال ذوي اإلعاقة(، عىل مدار العام. تعتمد األهلية عىل دخل عائلتك، وسبب الرعاية.  إذا كنت مؤهاًل وكان هناك  الوالدة وح�ت عمر الثالثة ع�ش
ي أي وقت.

مقعد متاح، فيمكن لطفلك البدء �ف

الخيارات





حدد برنامج

 EarlyLearn امج �  تفضل بزيارة www.MySchools.nyc/schools للحصول عىل دليل ل�ب
.Pre-K For All3 وKو

 �  استخدم عالمة التبويب More Filters وحدد ”Head Start“ أو يوم ممتد/سنة 
ي تقدم رعاية عىل مدار العام  امج ال�ت  ”Extended Day/Year“ إذا كنت مهتًما بال�ب

ي ذلك خالل أشهر الصيف(
)بما �ف

 ES_Enrollment@schools.nyc.gov : ي
و�ف يد اإللك�ت �  اتصل عىل الرقم 2009-935-718 ، ال�ب

حيب بالعائلة )Family Welcome Center( التابع إلدارة التعليم  أو تفضل بزيارة مركز ال�ت
للحصول عىل المساعدة

برامج الرعاية والتعليم المبكر
ي مدينة نيويورك

للعائالت �ف

لقسائم رعاية الطفل:

حدد برنامج 

ونية  �  تفضل بزيارة البوابة اإللك�ت
 DOHMH Child Care Connect 

 )التواصل مع وحدة رعاية الطفل التابعة إلدارة 
الصحة والسالمة النفسية( لمعاينة دليل مراكز الرعاية 

امج المدرسية، والمعسكرات  والتعليم المبكر المعتمدة، وال�ب
 الصيفية المسموح بإقامتها. أو زيارة

 OCFS Child Care Search Tool 
)أداة البحث عن رعاية الطفل التابعة لمكتب الطفولة 

 والخدمات األرسية( لمعاينة دليل مقديمي الخدمات 
 . ف لية المسجل�ي ف الم�ف

ه، فال  نامج الذي ستح�ف  �  إذا كنت ال تعرف ال�ب
 بأس بذلك - يمكنك إرسال طلب رعاية الطفل 

ف هذه المعلومات. بدون تضم�ي

 �  اتصل بالرقم 7610-835 )212( للحصول 
عىل المساعدة.

التقدم بطلب

 �  أكمل نموذج الطلب
https://www1.nyc.gov/site/acs/early-

care/forms.page

�  أرسل نموذج الطلب الخاص بك إيل ACS عن طريق 
NYC Children – EDU, يد إيل  إرساله بال�ب

.PO Box 40, Maplewood, N.J., 07040

 �  إذا كنت مؤهاًل، فسيتم إصدار قسيمة ستكملها 
.ACS وترجعها إيل

:Pre-K For All 3 أوK For All أو EarlyLearn امج ل�ب

 تقدم بطلب لـ:
 PreK for All 3 أوK for All أو Early Learn امج اليومية/السنوية الممتدة ال�ب

 :Head Start امج  ل�ب
نامج )تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بهم أو اتصل للحصول  ة من خالل ال�ب �� تقدم مبارسش

عىل التعليمات(. 

امج األخرى:  لل�ب
 bit.ly/childcareeligibility :أكمل نموذج الطلب ��

ي إيل 
و�ف يد اإللك�ت � أرسل طلبك إيل برنامجك، أو إيل إدارة التعليم عن طريق إرساله بال�ب

- NYC DOE يد إيل  CCapplication@schools.nyc.gov أو أرسله بال�ب
Family Welcome Center, 333 7th Avenue 12th floor, New York, NY, 10001

 تقدم بطلب لـ:
PreK for All 3 أوK for All امج اليومية/السنوية  لل�ب

ة للتعرف عىل األماكن الشاغرة الفورية المتاحة أو م�ت يصبح  نامج 3K أو Pre-K مبارسش  �  اتصل ب�ب
امج ال تتطلب أي تحديدات لألهلية! المقعد متاًحا. هذه ال�ب

قد تكون عائلتك مؤهلة للحصول عىل قسيمة رعاية الطفل من ACS أو برامج Head Start أو EarlyLearn أو برنامج اليوم/ السنة الممتدة التابع إلدارة التعليم 
)DOE( إذا كان 1( دخل أرستك يعادل أو أقل من 300 % من مستوى الفقر الفيدرايلي و 2( لديك أحد األسباب التالية لطلب رعاية الطفل: أنت تعمل أك�ث من 10 ساعات 

. يمكنك إكمال استبيان قص�ي  يلي
ف ي سكن مؤقت، أو تح�ف خدمات للعنف الم�ف

، أو كنت تبحث عن عمل، أو تعيش �ف ي ي برنامج تعلييمي أو تدريب مه�ف
ي األسبوع، أو �ف

�ف
access.nyc.gov للتحقق من أهليتك عىل

األهلية

كيفية التقدم بطلب
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