
 فطفالرايض الأ هل أأنت مس تعد لليوم الأول لطفكل يف برانمج ما قبل 

فرص أأكرث من أأي وقت مىض مع عروض متنوعة للك أأرسة و يف هناك 

 السكنية .حياء لأ امجيع 

دخال الطلب الحقًا يف معلية االإختياريف  عرصًا( 3:30)الساعة  مارس/أ ذار 29قبل يوم  رايض الأفطفالبرانمج ما قبل  تقدم بطلب التسجيل لطفكل يف  . أأبريل/نيسانليك يمت اإ

 :  التقدمي معلية سهةل

 : رايض الأفطفالالربانمج اذلي يناسب ارستك أأكرث ابس تخدام دليل برانمج ما قبل  البحث عن .1

 . MNPS.org، و موقع   Enrollment Centersادلليل متوفر يف املدارس االإبتدائية ، مراكز التسجيل   

 لك املستندات املطلوبةجتميع  .2

 )مع وجود بعض االإس تثناءات( . 2018أأغسطس/أ ب ،  15جيب أأن يبلغ الطفل أأربعة أأعوام يف أأو قبل  - دةشهادة امليالد أأو جسل الوال «

ثبات السكن يف مقافطعة «  فاتورة خدمة ، تليفون ، عقد اجيار ، أأو بوليصة ماكل البيت - Davidson اإ

 جواز سفر ، أأو هوية عسكريةرخصة القيادة ، بطاقة هوية صادرة من الوالية ،  - بطاقة هوية ويل الأمر/الويص «

ىل زايرة أأحد مراكز التسجيل مع أأخذ املستندات املطلوبة املبينة أأعاله  املتوفرة يف أأحناء انشفيل : Enrollment Centerزايرة أأحد مراكز التسجيل  .3 سوف حتتاج الأرس اإ

ىل رمق هوية الطاللحصول عىل رمق هوية الطا ع مدارس مرتو . بعد أأن تقوم ابلتقدمي عىل االإنرتنت عىل موق رايض الأفطفالللتقدمي لربانمج ما قبل  لبلب . سوف حتتاج اإ

 التقدمي . ة( أأو يف أأي مركز تسجيل ، سوف تس تمل قامئة ابخلطوات الالحقة و يه قامئة حتتوي عىل التوارخي املهمة الأخرى يف معليwww.MNPS.orgانشفيل العامة )

س امترة التقدمي لهيا يف اإ   .رايض الأفطفالما قبل  رف أأكرث عىل برانمج، و أأن تقابل مدير تكل املدرسة ، و أأن تتعو يف هذه الأثناء ، تأأكد من زايرتك للمدارس املرغوبة اليت قدمت اإ

و مركز معلومات الأرسة يف االإدارة التعلميية . للحصول ، للتعلمي املبكر  Ivanetta H. Davis   ،Rossاس امترات التقدمي متوفرة يف مراكز التسجيل االإحدى عرش و مراكز  

 . www.iTrails.orgعىل املعلومات عن املصادر و النشافطات اليت تساعدك عىل هتيئة فطفكل لفصل رايض الأفطفال ، الرجاء زايرة 

2.  

أأو االإعاقة يف القبول أأو و/ وليتان انشفيل العامة عىل أأساس العرق ، ادلين ، املعتقد ، اجلنس ، الهوية اجلنس ية ،  امليل اجلنيس ، الأصل القويم ، اللون ، العمرال متزي مدارس مرتوب

جراءات التشغيل أأو التوظيف هنا ال متزي يف اإ  . ادلخول اىل براجمها ، خدماهتا ، أأو أأنشطهتا أأو تشغيلها . كام اإ

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

ANTIOCH CLUSTER | GLOBAL MALL 
5250 Hickory Hollow Pkwy, Suite 257/258 
Antioch, TN 37013 

HILLWOOD CLUSTER | HILLWOOD HS 
400 Davidson Rd, Nashville, TN 37205 

OVERTON CLUSTER | OVERTON HS 
835 Robertson Academy Rd, Nashville, TN 37220 

CANE RIDGE CLUSTER | GLOBAL MALL 

5250 Hickory Hollow Pkwy, Suite 257/258 
Antioch, TN 37013 

HUNTERS LANE CLUSTER |  

HUNTERS LANE HS 
1150 Hunters Lane, Nashville, TN 37207 

PEARL-COHN CLUSTER | MCKISSACK MS 

915 38th Ave. North, Nashville, TN 37209 

GLENCLIFF CLUSTER | GLENCLIFF HS 
160 Antioch Pk, Nashville, TN 37211 

MAPLEWOOD CLUSTER | MAPLEWOOD HS 
401 Walton Lane, Nashville, TN 37216 

STRATFORD CLUSTER | STRATFORD HS 
1800 Stratford Ave, Nashville, TN 37216 

HILLSBORO CLUSTER | HILLSBORO HS 
3812 Hillsboro Rd, Nashville, TN 37215 

MCGAVOCK CLUSTER | MCGAVOCK HS 
3150 McGavock Pk, Nashville, TN 37214 

WHITES CREEK CLUSTER | WHITES CREEK HS 
7277 Old Hickory Blvd, Whites Creek, TN 37189 
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