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العمر و/أو اإلعاقة في القبول أو الدخول الى متروبوليتان ناشفيل العامة على أساس العرق ، الدين ، املعتقد ، الجنس ، الهوية الجنسية ،  امليل الجنس ي ، األصل القومي ، اللون ، ال تميز مدارس 
 يف .برامجها ، خدماتها ، أو أنشطتها أو تشغيلها . كما إنها ال تميز في إجراءات التشغيل أو التوظ

 توجد فرص أكثر من أي وقت مض ى
 مع عروض متنوعة لكل أسرة 
 و في جميع األحياء السكنية . 

 مارس/آذار 1-29
 PRE-K التقديم لبرنامج

 هل أنت مستعد لليوم األول لطفلك
 في برنامج ما قبل رياض األطفال ؟  

 التقديم عملية سهلة
البحث عن البرنامج الذي يناسب اسرتك أكثر باستخدام دليل  .1

و املتوفر في املدراس اإلبتدائية ، مراكز  برنامج ما قبل رياض األطفال 
التسجيل ، و موقع مدارس مترو ناشفيل العامة على 

www.mnps.org/early-childhood-education. 

 تجميع كل املستندات املطلوبة : .2

يجب أن يبلغ الطفل أربعة أعوام في  -شهادة امليالد أو سجل الوالدة  «
 )مع وجود بعض اإلستثناءات( . 2019أغسطس/آب ،  15أو قبل 

،  هاتففاتورة خدمة ،  - Davidsonدليل على السكن في مقاطعة  «
 عقد ايجار ، أو بوليصة مالك البيت

رخصة القيادة ، بطاقة هوية صادرة  -بطاقة هوية ولي األمر/الوص ي  «
 از سفر ، أو هوية عسكريةمن الوالية ، جو 

 زيارة أحد مراكز التسجيل املتوفرة في أنحاء ناشفيل. .3

 Rossأو  Ivanetta H. Davisقم بزيارة أحد مراكز التسجيل ، مركز  «
للتعليم املبكر ، أو مركز معلومات األسرة مع أخذ املستندات املطلوبة 

يجب الحصول على رقم الطالب  للحصول على رقم الطالب للطفل .
 للتقديم لبرنامج ما قبل رياض األطفال . 

مدارس مترو  في Pre-K إكمال و تقديم إستمارة التقديم لبرنامج  «
 على املوقع  على اإلنترنت 2020-2019ناشفيل العامة للعام الدراس ي 

(education-childhood-.org/earlywww.mnps)  أحد شخصيًا في أو
 مراكز التسجيل . 

سوف تستلم األسر قائمة بالخطوات الالحقة و هي قائمة تحتوي على  «
 التواريخ املهمة األخرى في عملية اإلختيار . 

مارس/آذار  29التقديم لبرنامج ما قبل رياض األطفال قبل يوم  «
 طلب في عملية اإلختيار األولى العصرًا( لكي يتم إدخال  3:30)الساعة 

و في هذه األثناء ، تأكد من زيارتك للمدارس املرغوبة التي قدمت إليها في  «
إستمارة التقديم، و أن تقابل مدير تلك املدرسة ، و أن تتعرف أكثر على 

 برنامج ما قبل رياض األطفال . 
للحصول على املعلومات عن املصادر و النشاطات التي تساعدك على  «

 .www.iTrails.orgتهيئة طفلك لفصل رياض األطفال ، الرجاء زيارة 

 بعد الظهر 3:30 –صباحًا  7:00مراكز التسجيل في مدارس مترو ناشفيل العامة / 
ANTIOCH HIGH SCHOOL 
1900 Hobson Pike, Antioch, TN 37013 

GLENCLIFF HIGH SCHOOL 
160 Antioch Pk., Nashville, TN 37211 

HILLWOOD HIGH SCHOOL 
400 Davidson Rd., Nashville, TN 37205 

HUNTERS LANE HIGH SCHOOL 
1150 Hunters Lane, Nashville, TN 37207 

MAPLEWOO HIGH SCHOOL 
401 Walton Lane, Nashville, TN 37216 

MCGAVOCK HIGH SCHOOL 
3150 McGavock Pk., Nashville, TN 37214 

MCKISSACK MIDDLE SCHOOL 
915 38th Ave .North, Nashville, TN 37209  

MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 
401 Walton Lane, Nashville, TN 37216 

MCGAVOCK HIGH SCHOOL 
3150 McGavock Pk., Nashville, TN 37214 

MCKISSACK MIDDLE SCHOOL 
915 38th Ave. North, Nashville, TN 37209  

ROBERTSON ACADEMY 
835 Robertson Academy Rd. 
Nashville, TN 37220 

 

STRATFORD HIGH SCHOOL 
1800 Stratford Ave., Nashville, TN 37216 

WHITES CREEK HIGH SCHOOL 
7277 Old Hickory Blvd. 
Whites Creek, TN 37189 
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