
EarlyLearn
توفر برامج EarlyLearn التابعة إلدارة التعليم، بما في ذلك 

Early Head Start، الرعاية والتعليم المبكر للرضع واألطفال 
تعيش في  للدخل التي  مجانية لألسر المؤهلة  هذه البرامج  الصغار. 

مؤقتة. مساكن 
األعمار: 0 – عامين. 

والمنزل  المركز  في  البرنامج: 
 الساعات: طوال العام، حتى 10 ساعات في اليوم 

 www.nyc.gov/earlylearn

3-K for All
يمكن لعائالت مدينة نيويورك التي لديها أطفال ولدوا في 2018 
التقدم للحصول على برنامج K for All-3 مجانًا، وليوم كامل، 

وبشكل عالي الجودة. هذه البرامج متاحة للعائالت التي تعيش في 
التعليمية. المناطق  جميع  في  مؤقتة  مساكن 

األعمار: األطفال المولودين في 2018
والمنزل  والمدرسة  المركز  في  البرنامج: 

الساعات: طوال العام، حتى 10 ساعات في اليوم
 

www.nyc.gov/3k

Pre-K for All
يمكن لعائالت مدينة نيويورك التي لديها أطفال ولدوا في 2017 التقدم 

للحصول على برنامج Pre-K for All مجانًا، وليوم كامل، وبشكل 
عالي الجودة. هذه البرامج متاحة لجميع العائالت في جميع المناطق 

التعليمية، بغض النظر عن الدخل أو االحتياجات.
األعمار: األطفال المولودين في 2017

والمنزل  المركز  في  البرنامج: 
الساعات: طوال العام، حتى 10 ساعات في اليوم 

www.nyc.gov/prek 

 قسائم
رعاية الطفل

تساعد قسائم رعاية الطفل في تغطية تكلفة رعاية األطفال في مئات 
من مقدمي الخدمة في المنزل والمركز في جميع أنحاء المدينة. يمكن 

أيًضا استخدام القسائم للدفع لألقارب أو الجيران أو األصدقاء المعتمدين 
للحصول على الرعاية. سيتم إعطاء األولوية للعائالت التي تعيش في 

مساكن مؤقتة لتلقي قسيمة.
األعمار: 6 أسابيع - 13 عاًما )أو حتى 19 عاًما لألطفال ذوي 

اإلعاقة(
والمنزل المركز  في  البرنامج: 

الساعات: طوال العام، حتى 24 ساعة في اليوم
 

nyc.gov/childcarevouchers

 برامج الرعاية والتعليم المبكر 
 للعائالت التي تعاني من التشرد

إذا كانت عائلتك في مأوى أو مسكن مؤقت، فقد تكون مؤهالً للحصول على خدمات الرعاية والتعليم المبكر المجانية. وهذا يشمل العائالت التي قد تشارك 
اآلخرين في السكن بسبب فقدان السكن أو المصاعب االقتصادية أو سبب مماثل. إذا كانت عائلتك مؤهلة، فلديك العديد من خيارات الرعاية والتعليم المبكر - 

وإذا كان هناك مقعد متاح، يمكنك تسجيل طفلك في أي وقت.

الخيارات

اقلب الصفحة للحصول على المزيد من المعلومات

http://nyc.gov/childcarevouchers


حدد برنامج 
�  تفضل بزيارة www.MySchools.nyc/schools للحصول على دليل لبرامج 

.Pre-K For All3 وKو EarlyLearn

�  استخدم عالمة التبويب More Filters "المزيد من الفالتر" وحدد "Head Start" أو 
يوم ممتد/سنة "Extended Day/Year" إذا كنت مهتًما بالبرامج التي تقدم رعاية على 

مدار العام )بما في ذلك خالل أشهر الصيف(

 �  اتصل على الرقم 2009-935-718 ، البريد اإللكتروني:
ESEnrollment@schools.nyc.gov أو تفضل بزيارة مركز الترحيب بالعائلة 

)Family Welcome Center( التابع إلدارة التعليم للحصول على المساعدة

اقلب الصفحة للحصول على المزيد من المعلومات

 برامج الرعاية والتعليم المبكر 
 للعائالت التي تعاني من التشرد

كيفية التقدم بطلب

مالحظة: يمكن اآلن للعائالت التي تعيش في مساكن مؤقتة والتي تتلقى المساعدة النقدية ولكنها غير مؤهلة للحصول على مخصصات رعاية الطفل من خالل HRA التقدم بطلب للحصول على 
.ACS أو )DOE( مساعدة رعاية الطفل من إدارة التعليم

لقسائم رعاية الطفل:

حدد برنامج  
�  تفضل بزيارة بوابة Child Care Connect التابعة 

لـ DOHMH لالطالع على دليل البرامج المرخصة 
الرعاية والتعليم المبكر. 

�  إذا كنت ال تعرف البرنامج الذي ستحضره، فال بأس بذلك 
 - يمكنك إرسال 

طلب رعاية الطفل بدون تضمين هذه المعلومات.

�  اتصل بالرقم 7610-835 )212(  أو تفضل بزيارة 
منطقة ACS Family Resource Area للحصول 

على المساعدة

التقدم 
 �  أكمل نموذج الطلب )حدد العالمة التي تشير إلى 

https://www1.nyc.gov/ :)أنك في مسكن مؤقت
site/acs/early-care/forms.page

 ACS أرسل نموذج الطلب الخاص بك إلى  �
عن طريق إرساله بالبريد اإللكتروني إلى 

 temporaryhousingRA@acs.nyc.gov
 NYC Children – EDU, أو أرسله بالبريد إلى

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

 �  إذا كنت 
 مؤهالً، فسيتم 

.ACS إصدار قسيمة ستكملها وترجعها إلى

 3K FOR ALL أو EARLYLEARN لبرامج 
:PRE-K FOR ALL أو

 تقدم لـ:  البرامج اليومية/السنوية الممتدة
 PreK for All 3 أوK for All أو Early Learn 

 :Head Start لبرامج   � 
 �تقدم مباشرة من خالل البرنامج )تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بهم أو اتصل للحصول 

على التعليمات(. العائالت التي تعيش في مساكن مؤقتة مؤهلة للحصول على برنامج 
Head Start بغض النظر عن الدخل أو حالة الهجرة

 �    لجميع البرامج األخرى: 
 bit.ly/childcareeligibility :أكمل نموذج الطلب   

 �أرسل طلبك إلى برنامجك، أو إلى إدارة التعليم عن طريق إرساله بالبريد اإللكتروني إلى 
 NYC DOE - أو أرسله بالبريد إلى CCapplication@schools.nyc.gov
 Office of Student Enrollment, P.O. Box 377, Maplewood,

 NJ, 07040

 تقديم لـ:
PreK for All 3 أوK for All للبرامج اليومية/السنوية 

�  اتصل ببرنامج 3K أو Pre-K مباشرة للتعرف على األماكن الشاغرة الفورية المتاحة أو متى 
يصبح المقعد متاًحا. هذه البرامج ال تتطلب أي تحديدات لألهلية!

mailto:ESEnrollment%40schools.nyc.gov?subject=
http://bit.ly/childcareeligibility

