
قد يكون طفلك مؤهل للمدارس 
 المجانية لمرحلة الطفولة المبكرة  

  
 

  سجل طفلك االّن! 
 

 

 برامج مدارس مرحلة الطفولة بدوام كامل
سنوات 4و  3 لألعمارألطفال باترسون     

8102-8102للعام الدراسي    
 

 المدارس الحكومية في باترسون  
 

مدير التربية والتعليمالدكتور دوني ايفانس ,   
 

: مساعدة مدير التربية  والتعليم سوزان بيرون      

 نانسي هوتشي مديرة قسم تريبة التعليم في مرحلة الطفولة 
 

  90590شارع ديليوير, باترسون, نيوجرسي   09 
(973) 321-0674 

 
 

 كيف تختار لطفلك مدرسة لمرحلة الطفولة المبكرة من أعلى المستويات
 

لطفولة اسنوات ويذهب الى مدرسة لمرحلة  6 – 3اذا كان طفلك في سن 
المبكرة أو الصف التحضيري  تقترح الجمعية الوطنية لتعليم األطفال في مرحلة 

 الطفولة  التأكد من توفر ما يلي في صف طفلك:
. األطفال يلعبون باأللعاب مع رفاقهم. ال يجولون في الصف بشكل عشوائي 1

 وال يجلسون لفترات طويلة.
. يقوم الطفل بمختلف النشاطات اثناء الدوام. تأكد من وجود المكعبات و العاب 2

اخري للبناء. مواد للرسم و التلوين و كتب للقراءة . حيث يتوفر للطفل فرص 
 اختيار األلعاب التي يرغب فيها.

انتبه الى أن المعلم يعلم األطفال  بشكل انفرادي, في مجموعة صغيرة, . 3
وجميع األطفال معا. يجب أن ال ينحصر تعليم األطفال جميعا في مجموعة واحدة 

دائما.   
الصف مزين بلوحات رسم وتلوين من انتاج األطفال, كتاباتهم, وقصص . 4

 سردها األطفال للمعلمة لكتابتها.
يتعلم األطفال األحرف واألرقام من خالل النشاطات اليومية وما في الصف . 5

كالنباتات و الحيوانات األليفة, ونشاطات كالطبخ, أخذ التفقد, أو المساعدة في 
 تقديم الوجبات الخفيفة وغير ذلك من النشاطات المفيدة.

انشغال األطفال في مشاريع قد تطول لمدة ساعة للّهو واالكتشاف.. 6  
يمنح األطفال فرصة للعب في باحة المدرسة. ال يمكن تمديد وقت حصة . 2

 التعليم على حساب وقت اللعب في الهواء الطلق.
يقرأ المعلم أو المعلمة  قصصا لألطفال بشكل منفرد وفي مجموعات صغيرة . 2

 ولجميع األطفال معا في أوقات مختلفة أثناء الدوام باالضافة الى حصة القصة.
تعديل المنهاج حسب مستوى األطفال لتلبية حاجة األطفال المتقدمين والذين . 9

بحاجة لمزيد من المساعدة. يدرك المعلمون أن تنوع خلفيات األطفال وتجاربهم 
 يعني أنهم ال يتعلمون نفس المعلومة بنفس المّدة وعلى نفس المستوى.

يتوق األطفال ووالديهم للمدرسة. يشعر الوالدين بأمان الرسال أطفالهم الي . 01
الروضة. واألطفال يشعرون بالسعادة في الروضة, ال يبكون وال يتحججون 

 بالمرض.         



 اسم المركز   اسم المدير  العنوان  رقم الهاتف
523-2353  624-632 E. 29th St  هول نيو ورلد   كارال ماثيس* 
881-85-85  779 E. 26th St. أبل تري   ريني-بيجي دلسون* 

278-9414  55 Main St. بارنيز ايديكيشن سنتر   كاثي اربن* 
523-8551  2-4 Auburn St. بثل تشايلد كير   اّلن بوير* 
595-5272  437 W. Broadway تشامبرلن-* بي جيه وليامز   أيفري بنسين 
595-5272  124 Haledon Ave. تشامبرلن-* بي جيه وليامز   رون وليامز 
278-4130  575 E. 18th St. كالفيري بابتست   دوروثي رو * 
754-7040  37 Mill St.  كاسا   بلقيس كاستيلو 
904-0804  145 N. 4th St. تشلدرن أوف ذا فيوتشر   جاكلين بريمس* 
754-7400  90 Main St. ستيفنسن-هيد ستارت   ليندا بالكمان 
684-0610   185 Carroll St. دوردثيز ليتل توت   بالنش هاريس 
523-0919  44 Ward St. الموندو ديه كولوريس   لورا زاريفه 

278-3110  433 Main St. الموندو ديل نينيو   يونس راميرز 
569-0002  279 Carroll St. 1فريندشيب كورنر رقم    الن تللي 
405-6711  186 Butler St. 2*فريندشيب كورنر رقم     اّنا نوفيمبره 
977-8977  505 E. 22nd St. جيلمور   برندا بلمونت * 
279-4486  560 Main St. هوجار انفنتيل   وليام الكونا 
881-1583  30 Michigan Ave. 1*اّي اي بي سنتر    لي كافلن 
881-8362  277 6th Avenue 2*اّي اي بي سنتر    لي كافلن 
345-6000  396 Stright St. الفيدا    بيجي روسر 
279-7067  116 Jackson St. ال فيدا تو   لوز كارابالو * 
942-5995  150 Paterson Ave. لتيل ونز سكول هاوس   يسيال ميلجار * 
684-1441  526 Broadway 2* لوف كيدز كير رقم    ميلر-باسيوك برت 
742-3295  397 Grand St. ميمولاير ديه    جينا جونسون* 
345-0281  238 Straight St. 2*ميمولاير ديه رقم    فيالندريا راتليف 

684-2278  101 Oliver St. مايكلز انيرجي فبكتوري   دارنيال مك جرو* 

278-5200  363 Broadway باترسون دي كير ون هندرد   سوزان باول * 

881-9303  1 Market St. باترسون اكيومينيكال   السي ورلي 
413-1570  32 Spruce St. باترسون فاميلي سنتر   رينيه هوكس 

279-9860  911 E. 23rd St. باترسون انترناشيونال   ستيسي كروز 
684-5915  1 College Blvd. بي سي سي سي   ليندا كارتر * 

754-4433  800 Main St. سانت جوزيف تشايلد كير   كارين بريز* 
684-2320  128 Ward St. واي ام سي ايه   لين كينشين 

 اسماء مدارس مرحلة الطفولة المبكرة 

 * المراكز المعترف بها من قبل الجمعية الوطنية لتعليم الطفل في المرحلة المبكرة 

 مشروع أيجاد الطفل
 

يولد بعض األطفال أو يصابون بحاالت مرضية جسدية أو عقلية تؤدي الى تأخر  نموهم بشكل 
طبيعي. ا ذا كنت من سكان باترسون ولديك طفل في هذه الحالة أو تعرف  طفل يسكن في باترسون 

سنوات ويبدي معانات شديدة في حاسة النظر أو الرؤية, السمع, الكالم والنطق, المشي, أو  5-3بين 
شارع ديالوير  90يعاني من حاالت مرضية شديدة فالرجاء االتصال بقسم التعليم في مرحلة الطفولة, 

( للحصول على المزيد من المعلومات.973( 321-0431أو االتصال بالرقم    
 تحفظ كافة المعلومات بسرية تامة

 
 لمزيد من المعلومات عن توفر المكان في البرنامج

(371) 112-1122يرجى االتصال بالرقم   

 األسئلة التي تطرح غالبا:
دقيقة  55ساعات و 6الدوام  2011رياض أطفال مجانية اعتبارا من شهر ايلول 

)8115 – 3110 (  
 

 من هو مؤهل لهذا البرنامج؟
  2011تشرين األول,  31سنوات في  4أو  3كافة أطفال باترسون الذين بلغوا 

 متى اسجل طفلي؟
. التسجيل للعام الدراسي الجديد يبدأ في  2011-2012التسجيل مستمر طوال العام الدراسي  

 شهر نيسان, ولكن التسجيل مستمر.
 هل يمكنك االختيار بين المدارس لمرحلة الطفولة المبكرة لطفلك؟

نعم, يمكنك ان تختار أي مركز أو روضة اطفال متعاقدة مع مديرية التربية )خذ موعدا لزيارة  
 المراكز التي تختارها(

 ما هي الوثائق المطلوبة للتسجيل؟
 لتسجيل طفلك يجب احضار ما يلي: 

 شهادة ميالد الطفل                        وثائق لقاحات الطفل 
 وثيقة تثبت االقامة في باترسون          يجب اصطحاب الطفل أثناء التسجيل 

 ماذا تفعل اذا لم يتوفر شاغرا في المركز الذي تختاره؟
( العالمكم عن 973(321-2223اتصل بقسم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على الرقم  

 المراكز التي لديها أماكن أو شواغر. الرجاء االسراع بالتسجيل لتفادي ذلك.
ال.هل تتوفر وسيلة نقل؟      

 ما هي الخطوة التالية في العام الثاني؟
تشرين األول الى الصف التحضيري  31سيذهب األطفال الذين سبلغون سن الخامسة بتاريخ  

تشرين األول  31سنوات بتاريخ  4أو  3في المدارس الحكومية, أما الذين سيبلغون سن 
 سيستمرون بالدوام في المراكز أو رياض األطفال.

 
طفل من ذوي الحاجات الخاصةايجاد مشروع   

سنوات وتبدو عليه عالمات  5-3اذا كنت من سكان باترسون وعندك أو تعرف طفال في سن 
تدل على بطء في النمو أو حالة طبية مشخصة الرجاء االتصال بقسم التعليم في مرحلة الطفولة 

 المبكرة في 
                                                                                                       . .Delaware Ave 09  973(321-0431على الرقم          

 تحفظ المعلومات بسرية تامة
                             ) 973( 321-2216للمعلومات باللغة االسبانية اتصل بالرقم 
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بحاجة لمزيد من المساعدة. يدرك المعلمون أن تنوع خلفيات األطفال وتجاربهم 
 يعني أنهم ال يتعلمون نفس المعلومة بنفس المّدة وعلى نفس المستوى.

يتوق األطفال ووالديهم للمدرسة. يشعر الوالدين بأمان الرسال أطفالهم الي . 01
الروضة. واألطفال يشعرون بالسعادة في الروضة, ال يبكون وال يتحججون 

 بالمرض.         


