
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هل أنت مستعد لليوم األول لطفلك في برنامج ما قبل الروضة 

Pre-Kindergarten ؟ 

هناك فرص أكثر من أي وقت مضى مع عروض متنوعة لكل 

 السكنية .حياء ألاأسرة و في جميع 

 . التقديم عمليةملية اإلختيارفي نهاية الشهر في عالحقاً أبريل/نيسان لكي يتم إدخال الطلب  7تقدم بطلب التسجيل لطفلك في برنامج ما قبل الروضة قبل يوم 

 سهلة :

 الروضة قبل ما برنامج دليل باستخدام أكثر اسرتك يناسب الذي البرنامج اختيار  .1

 . MNPS.org  موقع و ، Enrollment Centers التسجيل مراكز ، اإلبتدائية المدارس في متوفر الدليل     

  المستندات المطلوبة : كلتجميع    .2

 )مع وجود بعض اإلستثناءات( . 2017،  /آبأغسطس 15أربعة أعوام في أو قبل  يجب أن يبلغ الطفل - شهادة الميالد أو سجل الوالدة «

 البيتفون ، عقد ايجار ، أو بوليصة مالك يفاتورة خدمة ، تل - Davidsonإثبات السكن في مقاطعة  «
 رخصة القيادة ، بطاقة هوية صادرة من الوالية ، جواز سفر ، أو هوية عسكرية - الوصي/األمر ولي هوية بطاقة «

مع أخذ المستندات المطلوبة المبينة أعاله للحصول  لتسجيلارة أحد مراكز ازيلى إسوف تحتاج األسر  زيارة أحد مراكز التسجيل في ناشفيل . .3
رقم هوية الطالب للتقديم لبرنامج ما قبل الروضة . بعد أن تقوم بالتقديم على اإلنترنت على موقع إلى على رقم هوية الطالب . سوف تحتاج 

قائمة بالخطوات الالحقة و هي قائمة تحتوي على و في أي مركز تسجيل ، سوف تستلم أ (www.MNPS.org)مدارس مترو ناشفيل العامة 
  التواريخ المهمة األخرى في عملية التقديم .

تأكد من زيارتك للمدارس المرغوبة التي قدمت إليها في إستمارة التقديم ، و أن تقابل مدير تلك المدرسة ، و أن تتعرف أكثر و في هذه األثناء ، 
 على برنامج ما قبل الروضة . 

ر و للتعليم المبك Ross ، و Ivanetta H. Davis  ،Cambridge عشر و مراكز  م متوفرة في مراكز التسجيل اإلحدىاستمارات التقدي
للحصول على المعلومات عن المصادر و النشاطات التي تساعدك على تهيئة طفلك لفصل رياض في اإلدارة التعليمية .  معلومات األسرةمركز 

 . www.iTrails.orgاألطفال ، الرجاء زيارة 
 
  

 بعد الظهر 3:30 –صباحاً  7:00ناشفيل العامة /  في مدارس مترو ENROLLMENT CENTERSمراكز التسجيل  

 

ANTIOCH CLUSTER | GLOBAL MAL 
5250 HICKORY HOLLOW PKWY           
ANTIOCH, TN 37013 

CANE RIDGE CLUSTER | GLOBAL MALL 

5250 Hickory Hollow Pkwy, Suite 257, 258 

Antioch, 37013 

GLENCLIFF CLUSTER | GLENCLIFF HS 

160 Antioch Pk., Nashville 37211 
 

HILLSBORO CLUSTER | HILLSBORO HS 

3812 Hillsboro Rd., Nashville 37215 

HILLWOOD CLUSTER | HILLWOOD HS 
400 Davidson Rd., Nashville 3720 

HUNTERS LANE CLUSTER 

HUNTERS LANE HS 

1150 Hunters Lane, Nashville 37207 

 
MAPLEWOOD CLUSTER | MAPLEWOOD HS 

400 Walton Lane, Nashville 37216 

 
MCGAVOCK CLUSTER | MCGAVOCK HS 

3150 McGavock Pk., Nashville 37214 

OVERTON CLUSTER | ROBERTSON 
ACADEMY 
835 Robertson Academy Rd., Nashville 37220 

 

 
PEARL-COHN CLUSTER | MCKISSACK MS 

915 38th Ave. North, Nashville 37209 
 

 
STRATFORD CLUSTER | STRATFORD HS 

1800 Stratford Ave., Nashville 37216 
 

 
WHITES CREEK CLUSTER | WHITES CREEK HS 

7277 Old Hickory Blvd., Whites Creek 37189 

 
 اإلعاقة أو/و العمر ، اللون ، القومي األصل ، الجنسي الميل  ، الجنسية الهوية ، الجنس ، المعتقد ، الدين ، العرق أساس على العامة ناشفيل متروبوليتان مدارس تميز ال

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

 الروضة قبل ما لبرنامج التقديم

 نيسان/أبريل 7 – آذار/مارس 27

Arabic 

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

