
 

  تجري خالل السنة الدراسية وساعات الدوام المدرسي 

  تقدم وجبة اإلفطار، الغذاء ووجبة خفيفة مسائية 
 

 شمال شارع برود بين الساعة  444التقاط الطلب في 

 م، من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة. 4344ص إلى الساعة  03:4
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 هل أنت من أسرة منخفضة أو متوسطة الدخل  
 تسعى للحصول على برنامج ما قبل المدرسة مجاني ذات جودة  

 سنوات من العمر؟ 4أو  :لطفلك ذو 

للتحدث مع ممثل برامج مرحلة  712-444-4724إذا كان األمر كذلك، اتصل برقم 
 ما قبل الروضة في منطقة فيالدلفيا التعليمية أو اذهب إلى موقع

http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/e/earlychild/forms 

 لتحميل الطلب.
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