
 

 
ومي ، اللون ، العمر و/أو اإلعاقة في القبول أو الدخول الى ال تميز مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة على أساس العرق ، الدين ، المعتقد ، الجنس ، الهوية الجنسية ،  الميل الجنسي ، األصل الق

 إنها ال تميز في إجراءات التشغيل أو التوظيف.برامجها ، خدماتها ، أو أنشطتها أو تشغيلها . كما 
 
 

 
 فترة التقديم لبرنامج ما قبل رياض األطفال في مدارس مترو ناشفيل العامة

 األسئلة التي يكثر طرحها 
 

 الجغرافية والبعض اآلخر ال يتطلب ذلك؟ شروط المنطقةبعض الفصول الدراسية دفع مصروفات، أو أن يكون لها دخل، أو تشترط  لماذ 
في مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة بعدة طرق مختلفة و  تشمل استخدام التمويل المحلي ، أو تمويل  رياض األطفالما قبل  صفوفيتم تمويل 

أن يتم خدمة الطلب استناداا الى دخل األسرة ، أو طلب رسوم  الفيدرالي . و لكل مصدر من مصادر التمويل شروطه ، مثلا الوالية ، أو التمويل 
 مالية .

 
 ؟ رياض األطفالقبل ما هي تكلفة برامج ما 

دوالر اسبوعياا لكل طفل . و ال يشمل الرسم  144قد يكون الرسم المالي ما بين صفر إلى  ،الى دخل األسرة  برنامج ما قبل رياض األطفال يستند
 المالي هذا أجور رعاية األطفال قبل و بعد اليوم المدرسي  .

 
 برنامج ما قبل رياض األطفال؟ / رسومكيف يتسنى لي دفع مصروفات

. إيصاالت الدفع الشهرية نترنت أو نقداا حوالة نقدية، أونلين/ عبر اإل money orderيمكنك دفع المصروفات عن طريق شيك بنكي، 
payment slips  مرفقة بحزمة األوراق اإلبتدائية )ال يجب إستخدام تلك اإليصاالت إذا إختارت األسرة الدفع اسبوعياا( الرجاء إرفاق هذا

 مع كل مبلغ شهري تقوم بدفعه. يمكنك الدفع بالطرق التالية:اإليصال 

 يتم توجيه الشيك أو الحوالة النقدية إلى " شيك أو حوالة نقدية :Metropolitan Nashville Public Schools الرجاء إرسال "
 PO Box 40144, Nashville, TN 37204الشيك بالبريد إلى العنوان التالي: 

 قم بزيارة الموقع اإللكتروني أونالين/ عبر اإلنترنت :www.mnps.org  ثم انقر علىEarly Childhood Education  وقم
 بالدفع.

 يجب الحضور شخصياا إلى مركز معلومات األسرة الكائن في العنوان التالي: نقداً/ كاش :                                                                     
2601 Bransford Avenue, Nashville TN 37204 

 
 مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة؟والتي تتيحها األطفال لبرنامج ما قبل رياض  / الرسومجداول ومواعيد دفع المصروفاتما هي 

 يمكن لألسر إختيار الدفع بشكل أسبوعي أو شهري. الرسوم الدراسية تبدأ في اليوم األول لحضور طفلك في المدرسة.

 إستحقاق الرسوم األسبوعية يوم الجمعة السابق لبداية كل أسبوع.: الرسوم األسبوعية 

 تخقيض من  %5الشهرية في اليوم األول من كل شهر. األسر التي ستقوم بالدفع كل شهر، سُتمنح : إستحقاق الرسوم الرسوم الشهرية
 مصروفات ما قبل رياض األطفال.

 
 ؟سئعطلة أو طقس   ن هناكأقوم بدفع الرسوم المدرسية حينما يكوهل يجب أن 

ال رسوم ما قبل رياض األطف أيام العطلت، واألجازات وأيام توقف الدراسة بسبب الطقس السئ ليست متضمنة في رسوم ما قبل رياض األطفال.
 .اا تعليمي اا يوم 176معتمدة فقط لعدد 

 
 هل يمكنني إٍستالم إيصال بالدفع؟

 إيصاالت الدفع فقط في حالة قيام األسرة بزيارة مركز معلومات األسرة في مقر اإلدارة التعليمية الكائن فييتم إعطاء 
 ((2601 Bransford Avenue, Nashville TN 37204 ناشفيل العامة بتقديم إيصاالت في حالة  لرسوم. لن تقوم مدارس متروودفع ا

 القيام بدفع الرسوم عبر البريد أو عبر اإلنترنت.
 

 ما قبل رياض األطفال؟ صففي  التعليممساعدات في رسوم  ناشفيل العامة بتوفير هل تقوم مدارس مترو
، سوف تقوم مدارس مترو ناشفيل العامة بتوفير المساعدة في رسوم التعليم لمرحلة ما قبل رياض  2019-2018ابتداءا من العام الدراسي 

ترط دفع ض األطفال الذي يشمقعداا في صف ما قبل ريااألطفال . المساعدة المالية تشمل تقليل مقدار رسوم التعليم لألسر المستحقة التي قبلت 
سوف تكون مؤهلة لتقديم إستمارة المساعدة في رسوم  أو شدائد والتي تتماشى مع المعايير سر التي تعاني من صعوبات، طوارئ.  األالرسوم

ن قبل متمارة مع الوثائق سوف يتم مراجعتهما التعليم لصف ما قبل رياض األطفال مع تقديم الوثائق للمدرسة التي تم قبول الطفل بها. اإلس
وانقر على الرابط  www.mnps.org القائمين على صف ما قبل رياض األطفال للبت في الطلب. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة 

Early Childhood Education webpage. 
 
  

 من يجب أن أقوم باإلتصال به، إذا كان لدي أسئلة تتعلق برسوم ومصروفات صف ما قبل رياض األطفال؟
 615-298-6766الرجاء اإلتصال بقسم ما قبل رياض األطفال في مدارس مترو ناشفيل العامة على هاتف رقم: 

Arabic 

http://www.mnps.org/
http://www.mnps.org/

