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 المدرسة قبل ما مرحلة لعائالت المتداولة األسئلة

للجمیع؟  المدرسة  ماقبل بمرحلة المقصود  ما .1

سنوات 4 و 3 بین أعمارھم تتراوح  الذین لألطفال المدرسة قبل ما مرحلة  یوفر  مجاني برنامج ھو  ) PFA( المدرسة  ماقبل برنامج إن
    مولتنوما. مقاطعة  في

بمرور البرنامج سینمو  عام.  كل یخدمھم الذین واألسر  األطفال عدد وسیزید 2022 سبتمبر في مقعد  500 بحوالي البرنامج سیبدأ
 العائالت.  لجمیع متاًحا  یصبح حتى الوقت، 

  مقاطعة في  تعیش التي العائالت جمیع  إن . المدرسة قبل  ما لمقاعد  2022 سبتمبر لفصل 2022 مارس  30 في التقدیم باب یفتح
 الجودة.  عالیة  المدرسة قبل  ما  مرحلة إلى  أقل  وصول لدیھا  التي للعائالت  األولویة  إعطاء سیتم  ذلك،  ومع للتقدیم. مؤھلة  مولتنوماه

للجمیع؟  المدرسة ماقبل لمرحلة المؤھل  ھو من .2

 المؤھلین: األطفال علی  یجب
مولتنوما مقاطعة  في یعیش  قانوني وصی   او والد  لدیھ یكون أن●
 2022-2023 الدراسي  للعام 2022 سبتمبر 1  قبل  سنوات 4 او  3 عمرە یكون ان●

للجمیع؟  المدرسة لقب  ما  لمرحلة   التقدیم عند  مھمة الھجرة حالة  ھل .3

مرحلة في  شاركوا   إذا العائلة أو للطفل عامة"  "رسوًما تعتبر ال كما للجمیع.  المدرسة  قبل  ما لمرحلة  کشرط  الھجرة وضع الی  الینظر 
 للجمیع. المدرسة قبل  ما

    للجمیع؟  المدرسة  ماقبل لمرحلة  األولویة  سیعطى  من .4

ذلك:  في  بما الجودة  عالیة المدرسة  قبل  ما مرحلة  إلى وصول  أقل لدیھا التي  للعائالت األولویة  ستعطى
الملونة؛ العائالت وجمیع االصلیون، واالمریكیون والبنیة، السوداء،  البشرة  ذوي●
 والالجئون؛ المھاجرون  أطفال ●
 االنجلیزیة؛  غیر اخری  لغات  یتحدثون الذین االطفال ●
 وإعاقات؛  النمو تأخر  من یعانون الذین االطفال ●
 العسکریة؛  االسر في  األطفال او  المراھقین، الوالدین اطفال ●
 التبني؛  رعایة  في  یعیشون الذین االطفال ●
وتشخیص  ، )SUD(  المخدرات  تعاطي واضطراب ، والسجن  ، والتشرد  ،  المنخفض الدخل  من المتضررة األسر من األطفال ●

 المنزلي.  والعنف ، العقلیة  الصحة

؟ All for Preschool للجمیع   المدرسة ماقبل  لمرحلة  التقدیم یبدء متى .5

في التقدیم على العائالت  نشجع نحن  .2022-2023 التمھیدي للعام 2022 مارس  30 في  All for Preschool على التقدیم سیفتح
 المتاحة.  المحدودة  المقاعد لملئ  كافیة طلبات تلقینا بمجرد  الطلبات  تقبل لن مبكر.  وقت 
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للجمیع؟  المدرسة  ماقبل  للمرحلة   بطلب اتقدم  كیف .6

  بحاجة  كنت إذا   . ltco.ushttps://preschoolforall.mu الموقع  ھذا على اإلنترنت  عبر 2022-23 الدراسي  العام طلبات  ستقبل
االتصال بإمكانك والذین البرنامج عبر  التنقل في  األسر یساعدون الذین باألشخاص قائمة إلى  للوصول ھنا أنقر  الطلب، تقدیم في  للمساعدة

 للمساعدة.  بھم

 لکلیھما؟  للتقدیم   الطلب نفس   استخدام یمكنني ھل  مؤھل.  طفل من  اكثر لدي  .7

 منزلك. في المؤھلین االطفال لجمیع للتقدیم الطلب  نفس استخدام یمكنك نعم،

للجمیع؟  المدرسة ماقبل  مرحلة  مقعد علی  سیحصل طفلي  کان اذا  فیما  سأعرف متی .8

عبر  التنقل في  األسر یساعدون الذین األشخاص ساعدك إذا  .2022 یولیو  شھر  من ابتداء بالطلبات  المتعلقة القرارات  عن األسر سنبلغ
 أیًضا.  رةً مباش معك یتابعون فقد  ، التقدیم في )Navigator Family(  البرنامج

اإلنجلیزیة؟  غیر بلغة طلبي  تقدیم  یمكنني ھل .9

صباألشخا قائمة  إلى  للوصول  ھنا أنقر  الطلب، تقدیم في  للمساعدة بحاجة كنت  إذا فقط.   اإلسبانیة أو  اإلنجلیزیة  باللغة  الطلب تقدیم یمكن
 للمساعدة.  بھم االتصال  بإمكانك والذین البرنامج عبر التنقل في  األسر  یساعدون الذین

مجانیة؟  وجبات   All for Prechool برنامج في  المسجلین األطفال  سیتلقى ھل .10

التي البرامج عن یدالمز معرفة  على  العائالت تشجع مجانیة.  وجبات  للجمیع المدرسة  قبل ما مرحلة  في  المشاركة  البرامج معظم تقدم
Family  لـ یمكن   األسئلة. لطرح  بالبرنامج االتصال أو  البرنامج مواقع زیارة  خالل من تطبیقاتھم في بتضمینھا یقومون

Navigators  احتیاجاتھم.  سیدعمون  الذین الخدمة مقدمي حول  أسئلة  لدیھا التي العائالت  دعم أیًضا 

؟ COVID-19  أثناء  للجمیع المدرسة  قبل ما  مرحلة تتخذھا  التي   االحتیاطات ھي  ما .11

  تتضمن  لقواعده.  وتخضع  األطفال لرعایة  أوریغون والیة مكتب مرخصة  للجمیع المدرسة قبل  ما  مرحلة برامج معظم  تكون أن  یجب
 والمعلمین  األطفال واستبعاد األقنعة، وارتداء المرض، إلدارة خطة  وجود  مثل ،  COVID-19 بـ الخاصة  السالمة إرشادات  القواعد ھذه

  الصحة إرشادات اتباع علیھا یجب ولكن  مرخصة، تكون أن التربیة  مدیریات من یُطلب  ال  .COVID-19 بـ إصابتھم ثبتت الذین
   والسالمة.

المدرسة؟ ماقبل  مرحلة خدمات مقدمي مؤھالت  ھي  ما .12

التربیة. مدیریات تدیرھا  أو األطفال لرعایة أوریغون  والیة  مكتب  خالل   من الترخیص على للجمیع المدرسة قبل   ما برامج ستحصل 
  مھاراتھم.  تطویر ومواصلة   مستمر،ال التدریب في   والمشاركة والتعلیم،  التدریب مستویات  من األدنى الحد تلبیة المعلمین على  یجب

   برامجھم.  لتقویة الشركاء من والدعم  المساعدة للجمیع المدرسة قبل   ما مواقع ستتلقى
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