
 

 الطفولة المبكرةفي مرحلة تعليم المكتب  ~منطقة فيالدلفيا التعليمية 

 4270-400-215   19130 شارع شمال برود، فيالدلفيا، بنسلفانيا 440

 التسجيل لمرحلة ما قبل الروضة
  !2016مبكرا قبل أيلول/سبتمبر طلبا قدم  –ال تتأخر 

 

 للحصول على طلب:

 
من طلب القم بتحميل و قائمة المراكز أتطلع على  www.philasd.org/prek  

الطلب خذفي القائمة أل ةشريكالمواقع الأو المنطقة التعليمية مواقع من زيارة أي قم ب 
 أو

 لتحصل على ( 2ر اخت، وبعد ذلك 1الخيار  ذخ )أوالا  215-400-4270رقم على الاتصل

 طلب يرسل لك بالبريد
 أو

شمال برود شارع  440الطلب من المركز التعليمي لمنطقة فيالدلفيا التعليمية في  خذ 

 

 

 

 األماكن محدودة.

 

 التعيينالرجاء المالحظة: استكمال وتقديم الطلب ال يضمن 

Translation and Interpretation Center (5/2016)                                      Pre-K Registration Flyer (Arabic) 

 

 

لعام ا التعيين

2016-2017 

 

 من هو المؤهل؟

  2016سبتمبر أيلول/ 1سنوات من العمر في أو قبل  3األطفال على األقل يجب أن يكون 

 المؤهل لرياض األطفال.اال يكونوا بالعمر و

  إرشادات حسابات البداية المبكرة أو مرحلة ما قبل الروضة. األسر تلبي يجب أن 

  بنسلفانيا.المقيمين في فيالدلفيا ن من واألهالي/ األوصياء القانونياألطفال ويجب أن يكون 

http://www.philasd.org/prek
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 مرحلة ما قبل المدرسةل التسجيلطلب 
 

 للسنة الدراسية

2016 - 2017 
 

 
 

 تأهل: لل

المؤهلة لرياض السن في وال يكون  2016سبتمبر /أيلول 1سنوات من العمر في أو قبل  3على األقل الطفل كون يأن يجب  .1

 ،األطفال؛ و
 ،يجب أن يعيش الطفل واألسرة في فيالدلفيا، بنسلفانيا؛ و .2
في والية ما قبل الروضة لمرحلة المستقبل المشرق  أوبداية المبكرة الحالية حسابات الدخل لل إرشاداتاألسرة تلبي يجب أن  .3

 و، ؛بنسلفانيا
 .ة وكافة المستندات الداعمة المطلوبةلكاملا المدرسةمرحلة ما قبل الطفل لطلب ينبغي أن تسلم نماذج  .4

  سلم باليد طلب طفلكالبريد أو أرسل ب، 6-5إذا كنت مهتما بأحد البرامج المستندة إلى المدرسة المذكورة في الصفحات 

  إلى:
 منطقة فيالدلفيا التعليمية

 برودشارع شمال  440  

 مرحلة ما قبل المدرسةبرامج  – 170جناح 

 19130-4015 والية بنسلفانيا، فيالدلفيا،

  سلم باليد طلب طفلك مباشرة إلى الشراكة 31-29إذا كنت مهتما في برنامج الشراكة المجتمعية المذكورة في صفحة ،

 المجتمعية.
  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
 
 

 مرحلة ما قبل المدرسة حقائق 
 

 .للقدرة التمويليةإلى الحد األقصى المؤهلين مجانية لألطفال واألسر البرامج ما قبل المدرسة تصل  .1

 حسب الموقع:الساعات ؛ قد تختلف تم إنشائها من قبل منطقة فيالدلفيا التعليمية –أيام وساعات العمل  .2

o من التدريسيوما  180لتوفير  2017-2016م عامنطقة فيالدلفيا التعليمية لالسنة الدراسية في يتبع تقويم  – وأيلول/سبتمبر إلى حزيران/يوني 

o  م 03:15--ص 08:30الخميس:  –االثنين 

o  :م 12:45 –ص  08:30يوم الجمعة 

 سنة. 18يقل عمره عن ال شخص من قبل المدرسة ومن األطفال إلى يتم مرافقة  .3

 سر.على األدون أي تكلفة الملتحقين طفال لألالخفيفة بعد الظهر الغداء ووجبات ، يتم توفير وجبات اإلفطار .4

 في برنامج مرحلة ما قبل المدرسة. سيتم قبول طفلك  قبل المدرسةمرحلة ما طلب إكمال وتقديم ال يضمن  .5

 .فقط سنة واحدةلبرنامج ما قبل المدرسة صالحة طلبات  .6

الحد و دخلها السنوي اإلجمالي، على حجم األسرةالمستقبل المشرق اعتمادا و/أو بانها مؤهلة من ناحية الدخل للبداية المبكرة تحدد األسر  .7

الفقر، خط حدة عبر دخل المسموح به لل األقصىيتحدد الحد مشرق. المستقبل الو/أو البداية المبكرة دخل المسموح به الستحقاق لل األقصى

صحة والخدمات اإلنسانية، وهو متاح على شبكة اإلنترنت من قبل دائرة ال السجل االتحاديكانون الثاني/يناير في شهر كل الذي يصدر في 

ألهلية حسابات مرحلة دخل المسموح به لل األقصىالحد و 2016عام للفقر خط حدة ايبين الرسم البياني أدناه كدليل، . www.hhs.govفي 

 مشرق.المستقبل الوبداية المبكرة ما قبل المدرسة لل

 

% من خط حدة الفقر 300  

للدخل الستحقاق المستقبل المشرق  األقصىالحد   
 48 للواليات المتجاورة أل 2016عام  خط حدة الفقر

 .والعاصمة

 البداية المبكرة للدخل الستحقاق األقصى الحد

 حجم األسرة

$35,640 $11,880 1 

$48,060 $16,020 2 

$60480 $20,160 3 

$72,900 $24,300 4 

$85,320 $28,440 5 

$97,740 $32,580 6 

لكل شخص  +7 لكل شخص 4,160$ أضف أضف $12,480  

 

 قبولعلى ؤثر سلبا يسأو رقم هاتفك  /عنوان البريد اإللكتروني وإجراء تغيير في عنوان منزلك، عن الطفولة المبكرة تعليم مكتب إبالغ عدم  .8

 ، فرصة التسجيل و/أو استمرار التسجيل في برنامج ما قبل المدرسة.طفلك

 طلب وثائق إضافية حسب الضرورة.فيالدلفيا التعليمية بالحق لتحتفظ منطقة  .9

 معايير األهلية، عملية االختيار والمواقع بحسب البرنامج وقد تكون عرضه للتغيير.ة، قبل المدرس ما تسجيلتختلف عملية  .01
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 ةيمنطقة فيالدلفيا التعليم
 مكتب تعليم الطفولة المبكرة

440 N. Broad Street 
Philadelphia, PA  19130-4015 

 205-411-4271هاتف:

  

طلب طفلك للتعليم قبل ستساعد المعلومات والوثائق التي تم توفرها مع لمنطقة فيالدلفيا التعليمية. شكرا الهتمامك ببرنامج التعليم قبل المدرسي 
ال يضمن إن طفلك سيقبل لبرنامج  طلبإكمال وتقديم  مشرق.المستقبل الو/أو لبرنامج البداية المبكرة مكتبنا في تحديد أهليتك لبرنامج  المدرسي

 مرحلة ما قبل المدرسة.

 

 ، لتقديم الطلب:2016أذار/مارس  31في أو قبل الرجاء قدم طلب طفلك 

 

 لتالية:مع االستثناءات اولي األمر،  /بواسطة األهلالنماذج . يتم إكمال كافة المرفقةالطلبات نماذج  أكمل .0

ينبغي أن يكون تاريخ الفحص البدني ضمن األشهر  – كطبيب طفلمن قبل يكتمل  – الفحص البدني /تقييم صحة الطفل   □

 ( األخيرة،02االثني عشر )

ينبغي أن يكون تاريخ فحص األسنان ضمن األشهر  – من قبل طبيب أسنان طفلك يكتمل- فحص األسنان /صحة األسنان □

  ( األخيرة.02االثني عشر )

 : التالية( 6)الستة الوثائق الداعمة نسخة من بعمل قم  .2

 )شهادة ميالد رسمية، وثيقة محكمة، جواز سفر( إثبات تاريخ ميالد طفلك □

 لطفلكالتأمين الصحي بطاقة  □

 سجل التطعيم الحالي لطفلك □

 ويالثان أواألساسي  اسم ولي األمر /اسم األهلعنوان فيالدلفيا، بنسلفانيا في حالي عن  إثبات □

 )فاتورة خدمات، رهن عقاري، سند ملكية، اتفاقية تأجير/إيجار، فاتورة ضريبة األمالك( 

 الثانوي لألهل/ولي األمر األساسي أو تحمل صورة الحالية والية أو االتحاد الهوية  □

المتتالية التي تلقاها األهل/ولي األمر األساسي، األهل/ولي األمر الثانوي الحالية ودخل اإلجمالي الن ( أسابيع م8ثمانية ) □

لمساعدة النفقة/اإلعالة الزوجية، ا ، البطالة، دعم األطفال،SSIدخل الضمان التكميلي الضمان االجتماعي،  الوظيفة،مثال: ) وجميع األطفال

 ، المخصصات العسكرية(بقشيشالعمولة، الالمعاشات التقاعدية،  ،TANFالنقدية 

 كمن مشرف من كاتب العدلموثق : قدم ببيان شيك عملأو شخصي مكتوب بخط اليد نقدا أو بشيك كان يدفع لك إذا  □

؛ عدد ساعات منصبك؛ ك؛ اسمالعملالهاتف رقم شير إلى: التاريخ، االسم/العنوان/يعلى العمل أو صاحب العمل 

اإلجمالي لكل فترة  كمن األسابيع الثمانية الماضية؛ دخللعملك جدول الزمني الألسبوع أو في االتي تعملها العمل 

 والتوقيعالعدل كاتب ختم ؛ شخص االتصال الذي يكتب البيانرقم هاتف توقيع/عنوان/زمنية؛ 

عائد ضريبة الدخل االتحادية  أرسل، كأو مسؤول عن دفع ضرائب 0199الخاص، تتلقى  كالعاملين لحسابمن إذا كنت  □

 (مكتوب بخط اليدمطلوب توقيع مؤرخة وموقعه ) ،2105عام لكاملة 

هذا الفرد، مكتمل من قبل ، من كاتب العدلإذا كنت تتلقى الدعم المالي من صديق أو أحد أفراد أسرته: قدم بيانا موثق  □

ختم كاتب لك؛ الذي يقدم بالدوالر وتردد الدعم المالي ؛ اسم طفلك؛ المبلغ المدفوع كشير إلى: التاريخ، اسم الفرد؛ اسمي

 والتوقيع. 

وإعالمك إذا كان هناك حاجة إلى وثائق  كأسابيع دخل، قدم الدخل الذي لديك. سنقوم بتقييم معلومات 8مالحظة: إذا لم يتوفر 

 أخرى.
 

 طفلك:على و/أو  عليكنسخة من الوثائق الداعمة التالية إذا كانت الحالة تنطبق بعمل قم  .3

 ، المساعدة الطبية(SNAP )طوابع الغذاء اإلضافيةألسرتك االستحقاقات الشهرية الحالية إثبات  □

 ترتيب الحضانة الحالية  □

 الحضانة أو رعاية األقاربرعاية توثيق  □

 )برنامج المستقبل المشرق( توثيق الوصاية □



  

  

مقدم التدخل المبكر من  (IFSP)خطة خدمة األسرة الفردية (، ER(، تقرير التقييم )IEP)للطفل الفردي خطة التعليم  □

 الوين(بذور  الوين، الطفل،)ارتباط 

 رسالة البداية المبكرة  □
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 مرحلة ما قبل الدراسةمعلومات 
 

وأموال حسابات ما  األموال االتحاديةبتلقي منطقة فيالدلفيا التعليمية مرهون مرحلة ما قبل المدرسة في المنطقة التعليمية مج اتشغيل بر .1

سوف يتم ، األهليةفي متطلبات تغييرات حدثت أو إذا ، برنامجالذلك ضروريا إلجراء تغييرات على أصبح . إذا قبل الروضة في بنسلفانيا

 مقدمي الطلبات بالبريد.إبالغ أسر 

 .التي تقدم الطلب لبرنامج البداية المبكرةلجميع األسر شخص من داخل األسرة مقابلة مطلوب  .2

 عملية االختيار للبرامج المستندة إلى المدرسة:  .3

a. دخل األسرة وحاجة األسرة إلى خدمات ما قبل المدرسة.، يتم اختيار األطفال المؤهلين للتسجيل على أساس سن الطفل 
i.   بالقرعة مشرقالمستقبل اليتم اختيار األطفال للقبول في برنامج. 

b.  أي موقع يتم  ةقبل المدرس لمرحلة ما الطلبمن هذا  9في الصفحة  1القسم المواقع وتفضيل الترتيب المسرودة في تحدد

 لطفل مقبول. هاختيار
i. إذن تقدم األسرة لتمويل في موقع، التي طرحت  ةقبل المدرس لمرحلة مات البداية المبكرة هي البرنامج إذا كان

 ؛ البداية المبكرة
ii.  لتمويل األسرة إذن تقدم في موقع، الذي طرح  ةقبل المدرس لمرحلة مابرنامج الهو  مشرقالمستقبل الإذا كان

 ؛حسابات ما قبل الروضة في بنسلفانيا
c.  لبرنامج  هموالذين لم يتم قبول، أو المستقبل المشرق البداية المبكرةلالنتساب إلى اختيارهم األطفال الذين لم يتم يتم وضع

  . 2017-2016مرحلة ما قبل المدرسة لعام آخر في مرحلة ما قبل المدرسة، في قائمة انتظار 
d.  قبول بعن طريق البريد  2016مارس /أذار 31كامل في أو قبل طلب  ونالذين يقدم األمور أولياء/األهاليإبالغ سيتم

 .2016يونيو /حزيران 1حالة قائمة االنتظار في أو قبل بأبنائهم أو 
e.  قبول أبنائهم أو بعن طريق البريد  2016مارس /أذار 31بعد كامل طلب  ونالذين يقدم األمور أولياء/األهاليإبالغ سيتم

 تتبع تاريخ طلب الطفل. أسابيع( 8خالل ثماني )حالة قائمة االنتظار ب
 :يةالمجتمعاكة لشرلبرامج اعملية االختيار  .4

a.  محددة للحصول على المعلومات.ال يةالمجتمعاكة الشرباالتصال الرجاء 

ترعى قوي وصحي. بشكل نمو العادات األكل مدى الحياة التي تساهم في رفاه الطفل عموما ويساعدهم على التغذية السليمة عزز ت .5

لألطفال لتقديم وجبات غذائية يومية والوجبات الخفيفة ( CACFP) طفال والكبارمنطقة فيالدلفيا التعليمية برنامج الرعاية الغذائية لأل

بديالً لألطفال المصابين بحساسية طعام  اغذاءيتم تقديم . أولياء األمور/على األهاليمرحلة ما قبل المدرسة دون أي تكلفة بالملتحقين 

لمعلومات من منطقة فيالدلفيا التعليمية اسوف يراجع ممثل . CACFPلبرنامج  االمرفقين هم 5رقم النموذج و 4محددة. النموذج رقم 

المعلومات تحفظ بأمان سوف الستكمال. لللتوضيح أو يقوم بإعادتها لك و، إذا لزم األمر، التي تعود لك  CACFPالموجودة في نماذج 

 منطقة فيالدلفيا التعليمية. في سرية تامة داخل  CACFPفي نماذج التي تقدمها 

األطعمة التي . لن تقدم لمدرسةلجلب الغذاء و/أو المشروبات لألطفال بالحساسية الغذائية، ال يسمح  ذويلضمان سالمة طالبنا 

أو إذا كانت ، CACFPنماذج الفول السوداني أو البندق ابدأ لطفلك. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في ملء  ،تحتوي على لحم الخنزير



  

  

-400-4270طفولة المبكرة في تعليم المكتب بيرجى االتصال النماذج، قة بهذه لديك أسئلة بشأن كيف ستستخدم المعلومات المتعل

215. 
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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 مكتب تعليم الطفولة المبكرة

440 N. BROAD STREET 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA  19130-4015 

 

 2017-2016لمرحلة ما قبل المدرسة لعام  مواقع التعليم

 تم إدراج المواقع حسب ترتيب الرمز البريدي 

جناح شارع شمال برود،  440منطقة فيالدلفيا التعليمية واحد من هذه المواقع، قدم طلب طفلك إلى تقديم طلب إلى إذا كنت ترغب في 

 .19130بنسلفانيا ، فيالدلفيا، 170

برنامج ما قبل المدرسة 

 الموفر

 القسم من فيالدلفيا

 الخارطة المرفقة(ارجع إلى )
 االسم العنوان الرمز البريدي

 مدرسة ماك مايكل االبتدائية جادة فيرمونت 3543 19104 غرب البداية المبكرة

 مدرسة هولم االبتدائية شارع أكاديمي 9021 19114 شمال شرق علوي البداية المبكرة

 ليش االبتدائيةمدرسة  شارع توملينسون 595 19116 شمال شرق علوي المستقبل المشرق

 مدرسة إيملين االبتدائية جادة تشو 6510 19119 تلة تشيستنت /جيرمان تاون البداية المبكرة

 مدرسة لوويل االبتدائية غرب جادة نيدرو 451 19120 اوك /زقاق اولني المستقبل المشرق

 مارشل االبتدائيةمدرسة ت.  شمال شارع السادس 5021 19120 اوك /زقاق اولني البداية المبكرة

 مدرسة بلين االبتدائية غرب شارع بيركس 3110 19121 الشمال السفلي البداية المبكرة

 مدرسة و. د كيلي االبتدائية شمال شارع الثامن والعشرون 0610 19121 الشمال السفلي البداية المبكرة

 مدرسة ميد االبتدائية شمال شارع الثامن عشر 0611 19121 الشمال السفلي البداية المبكرة

 مدرسة ماكينلي االبتدائية شارع اوركني 2010 19122 الشمال السفلي البداية المبكرة

 مدرسة هاكيت االبتدائية شرق شارع يورك 2060 19125 كينزينجتون البداية المبكرة

 االبتدائيةمدرسة إيلوود  شمال شارع الثالث عشر 6710 19126 زقاق اولني/ اوك البداية المبكرة

 مدرسة شومونت االبتدائية جادة شومونت 535 19128 منايونك /روكسبورو المستقبل المشرق

 ويساهيكون االبتدائية –مدرسة كوك  شرق شارع ساليناك 210 19128 روكسبورو/ منايونك البداية المبكرة

 مدرسة ميفلين االبتدائية شارع كونراد 3624 19129 ستنتتسيجيرمان تاون/ تلة  البداية المبكرة

 مدرسة باش مارتن االبتدائية شمال براون 2210 19130 الشمال السفلي المستقبل المشرق

 مدرسة بالنكنبيرغ االبتدائية غرب جادة جيرارد 4611 19131 غرب البداية المبكرة

 االبتدائيةمدرسة هيستون  شمال شارع األربعة وخمسون 0620 19131 غرب البداية المبكرة

 أكاديمية د. إيثيل الن للوعد االبتدائية غرب جادة ليهاي 3211 19132 الشمال العلوي المستقبل المشرق

 مركز برات للطفولة المبكرة شمال شارع اثنين وعشرون 2211 19132 الشمال العلوي البداية المبكرة

 مدرسة رايت االبتدائية غرب شارع دوفين 2711 19132 الشمال العلوي البداية المبكرة

 مدرسة هنتر االبتدائية غرب شارع دوفين 044 19133 الشمال العلوي البداية المبكرة

 مدرسة ويبستر االبتدائية جادة فرانكفورد 3411 19134 ريتشموند /كينسينجتون /برايدسبيرج البداية المبكرة

 مدرسة لوتون االبتدائية جاكسونشارع  6010 19135 الشمال الشرقي السفلي البداية المبكرة

 مدرسة لينكولن الثانوية جادة رايان 3210 19136 الشمال الشرقي العلوي المستقبل المشرق

 مدرسة فوريست االبتدائية شارع كوتيج 7311 19136 الشمال الشرقي العلوي المستقبل المشرق



  

  

 مدرسة أ. ب داي االبتدائية شرق شارع جونسون 0210 19138 اوك /زقاق اولني البداية المبكرة

 مدرسة بيني باكر االبتدائية شرق جادة واشنطن 0858 19138 زقاق اولني/ اوك البداية المبكرة

 مركز هيفرفورد جادة هيفرفورد 4610 19139 غرب المستقبل المشرق

 مدرسة باري االبتدائية شارع ريس 5911 19139 غرب البداية المبكرة

 مدرسة ليا االبتدائية شارع لوكاست 4711 19139 غرب البداية المبكرة

 مدرسة كليف الند ماستري المتخصصة شمال شارع تسعة عشر 3710 19140 الشمال العلوي المستقبل المشرق

 مدرسة مكلور االبتدائية غرب جادة هنتنج بارك 611 19140 الشمال العلوي المستقبل المشرق

 مدرسة أديسون الثانوية غرب شارع لوزيرن 050 19140 الشمال العلوي المستقبل المشرق

 مدرسة بيثون االبتدائية طريق يورك القديم 3310 19140 الشمال العلوي البداية المبكرة

 مدرسة كرامب االبتدائية شمال شارع ماشر 3449 19140 الشمال العلوي البداية المبكرة
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برنامج ما قبل المدرسة 

 الموفر

 فيالدلفيا القسم من

 (ارجع إلى الخارطة المرفقة)
 االسم العنوان لرمز البريديا

 مارين االبتدائية-مدرسة مونيوز شمال شارع الثالث 3311 19140 الشمال العلوي البداية المبكرة

 مدرسة ستيل االبتدائية جادة وين 4310 19140 الشمال العلوي البداية المبكرة

 مدرسة لوجان االبتدائية جادة ليندلي 0711 19141 اوك /زقاق اولني البداية المبكرة

 مدرسة بينيل االبتدائية جادة نيدرو 0811 19141 زقاق اولني/ اوك البداية المبكرة

 مدرسة برنس هول االبتدائية شمال شارع جراتس 6010 19141 زقاق اولني/ اوك البداية المبكرة

 مجمع كاثرين جرين واي جادة 6911 19142 جنوب غرب البداية المبكرة

 مدرسة باترسون االبتدائية شارع بيويست 7111 19142 جنوب غرب البداية المبكرة

 مدرسة اندرسون االبتدائية جنوب شارع ستين 0134 19143 جنوب غرب المستقبل المشرق

 مدرسة براينت االبتدائية جادة سيدار 6110 19143 جنوب غرب البداية المبكرة

 مدرسة لونجستريث االبتدائية جادة ويللوز 5711 19143 جنوب غرب المبكرةالبداية 

 مركز تيرنر جادة بالتيمور 5911 19143 جنوب غرب البداية المبكرة

 مدرسة ويستر االبتدائية شرق شارع برينجهيرست 67 19144 تشيستنوت /تلة جيرمان تاون المستقبل المشرق

 مدرسة بريغي االبتدائية شارع بيجلر 0711 19145 جنوب البداية المبكرة

 مدرسة إي. فير يونيفيرسيل المتخصصة 24جنوب شارع  2011 19145 جنوب البداية المبكرة

 مدرسة إي.م. ستانتون االبتدائية شارع كريسشان 0711 19146 جنوب المستقبل المشرق

 االبتدائيةمدرسة شايلدس  شارع وارتون 0599 19146 جنوب البداية المبكرة

 مدرسة نيبينجر االبتدائية شارع كاربنتر 610 19147 جنوب المستقبل المشرق

 مدرسة جاكسون االبتدائية 02جنوب شارع  0203 19147 جنوب البداية المبكرة

 مدرسة كيركبرايد االبتدائية 7جنوب شارع  0510 19147 جنوب البداية المبكرة

 مدرسة أ. فار في جورج واشنطن 5جنوب شارع  0098 19147 جنوب البداية المبكرة

 مدرسة جنوب فيالدلفيا الثانوية جنوب شارع برود 2010 19148 جنوب البداية المبكرة

 مدرسة شارس وود االبتدائية 2جنوب شارع  2311 19148 جنوب البداية المبكرة

 االبتدائيةمدرسة ساوثويرك  9جنوب شارع  0835 19148 جنوب البداية المبكرة

 مدرسة تاجرت االبتدائية شارع بورتر 411 19148 جنوب البداية المبكرة

 مدرسة سبروانس االبتدائية شارع هوروكس 6410 19149 شمال شرق السفلي البداية المبكرة



  

  

 مدرسة ف.س. ادموند االبتدائية جادة ثورون 8125 19150 اوك /زقاق اولني المستقبل المشرق

 مدرسة رون هيرست االبتدائية جادة كاستر 7819 19152 شمال شرق السفلي المشرقالمستقبل 

المشرق + المستقبل 

 البداية المبكرة
 مدرسة فيتسباتريك االبتدائية د. شالفونت 4010 19154 شمال شرق العلوي
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 فيالدلفيا التعليمية منطقة
 مكتب تعليم الطفولة المبكرة

440 N. BROAD STREET 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA  19130-4015 

 

 : نموذج معلومات عن األسرة والطفل1نموذج رقم

في منطقة فيالدلفيا لبرنامج مرحلة ما قبل المدرسة تك مكتب تعليم الطفولة المبكرة في تحديد أهليزودها يالمعلومات والوثائق التي سوف تساعد 

  .األسوداألزرق أو واستخدام الحبر بوضوح طباعة التوفير معلومات دقيقة وكاملة. يرجى ب. أنت ملزم التعليمية

 : اختيارات الموقع1القسم 
مواقع، بترتيب  3أو  2أو  0، حدد 6-5في الصفحات المرفقة  2107-2106المعتمد على المدرسة لعام  لمرحلة ما قبل المدرسةمواقع التعليم استخدام 

في تلك المواقع فان المواقع التي اخترتها وتوافر التمويل لمرحلة ما قبل المدرسة، طفلك تم قبول ما إذا أن يلتحق بها. طفلك لاألفضلية، حيث ترغب 

. يجب أن تكون قادراً على إحضار طفلك إلى المدرسة والتقاط غير متوفرة والنقل ،بعد المدرسة ،قبل المدرسةك. موقع تم اختياره لطفلسيحدد أي 

 طفلك من المدرسة في الوقت المحدد.

 اسم الموقع األول من اختيارك:

 اسم الموقع الثاني من اختيارك:

 اسم الموقع الثالث من اختيارك:
 

 

 الطفل معلومات عن : 2القسم 

First Name:                             االسم األول                                 

   
Last Name:                                االسم األخير                                

 ال   ○  نعم   ○ من أصل ابيض أو التينيهو الطفل  أنثى ○ذكر    ○ الجنس:    تاريخ الميالد:

 الرمز البريدي: رقم الشقة/الوحدة: العنوان:

 عرق:ال

 اختار جميع ما ينطبق
 

 أمريكي من أصل أسود أو أفريقي  ○   أسيوي  ○   هندي أمريكي  ○  

  من جزر المحيط الهادي  ○   من سكان هاواي األصليين  ○   ثنائي األعراق /متعدد األعراق  ○  

 )حدد(غيره   ○   أبيض  ○  
 

 اللغة الثانية التي يتحدثها )إذا ينطبق(: اللغة األساسية التي يتحدثها:

 ال   ○ نعم   ○ هل يتم التحدث باللغة اإلنجليزية في المنزل؟

 على اإلطالق ○  جيد ليس ○    جيد ○   جدا جيد ○     مهارات اللغة اإلنجليزية للطفل
 

  تاريخ الميالد:  أنثى ○  ذكر○   اسم األهل/ولي األمر:

  تاريخ الميالد:  أنثى ○  ذكر○   اسم األهل/ولي األمر:

 

 األم

 )أكمل إذا كان مختلفا عن أعاله(

 االسم:

 العنوان:

 رقم هاتف االتصال:

 األب

 )أكمل إذا كان مختلفا عن أعاله(

 االسم:

 العنوان:

 رقم هاتف االتصال:
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 تاريخ الميالد:          الطفل: اسم 



  

  

 

 

 ، تكملةالطفل: معلومات عن 2القسم 

 ال   ○ نعم   ○ لدى طفلي إعاقة أو إعاقات.

  :جميعا أسردهمالرجاء إذا "نعم"،  

 ال ○ نعم ○   قدرتها على السير، الركض أو تسلق األدراج؟  /إعاقات طفلك تحد من قدرته /إذا "نعم"، هل إعاقة      

من رابط الطفل،  ERأو تقرير التقييم  /و IFSP، خطة خدمة األسرة الفردية IEPدى طفلي خطة التعليم الفردي ل

 الوين أو بذور الوين.
○ ○ نعم     ال   

○ سيتلقى طفلي خدمات التدخل المبكر من رابط الطفل، الوين أو بذور الوين. /يتلقى ○ نعم     ال   

 (: طبقسيتلقاها طفلك )اختار جميع ما ين /خدمات التدخل المبكر يتلقاهاإذا "نعم"، بين أي من         

 عالج وظيفي  ○    عالج طبيعي  ○    تعليم خاص  ○    عالج النطق  ○    

 غيره )حدد(:  ○    

 ال   ○ نعم   ○ يرتدي الطفل حفاظات األطفال و/أو شياالت األطفال

 غيره )حدد( ○  ليال ○ وقت القيلولة  ○  نهارا  ○ متى )اختار جميع ما ينطبق(: إذا "نعم"،  

 ال   ○ نعم   ○ طفلي في/كان في مرحلة ما قبل المدرسة أو الرعاية النهارية.

 لمرحلة ما قبل المدرسة/الرعاية النهارية:إذا "نعم"، اسم  

 أخر موعد للحضور –ال  ○ إذا "نعم"، هل طفلك ال يزال ملتحقا في مرحلة ما قبل المدرسة/الرعاية النهارية؟ 

 ال   ○ نعم   ○ التحقوا ببرنامج مرحلة ما قبل المدرسة في منطقة فيالدلفيا التعليمية.نحن كان لدينا أطفال أخرون الذين  /أنا

 األطفال: /إذا "نعم"، اسم الطفل

 الموقع )المواقع(: /"نعم"، اسم المدرسة )المدارس( إذا

 ال   ○ نعم   ○ .(وما إلى ذلك، مرض عضالمرض مزمن، ) طبيا هش طفل لدينانحن /أنا

 األطفال: /إذا "نعم"، اسم الطفل

 ال   ○ نعم   ○ والد الطفل مسجون حاليا. /والدة

 ال   ○ نعم   ○ متوفي.والد الطفل  /والدة

 ال   ○ نعم   ○ .الصحة العقلية من موفر ما قبل المدرسةمرحلة  إلى برنامج طفلي أحيل

 ال   ○ نعم   ○ .الماضية 02 ألخالل األشهر  يكانت هناك تغييرات هامة في حياة طفل

 :يرجى الشرح، "نعم"إذا 
  

 

 معلومات طبيب الطفل                                               

 المكتب: /العيادة /اسم الطبيب

 العنوان:

 الوالية: المدينة:

 رقم الهاتف: الرمز البريدي:

  
 

 طبيب أسنان الطفل                                       معلومات 

 المكتب: /العيادة /اسم الطبيب

 العنوان:

 الوالية: المدينة:

 رقم الهاتف: الرمز البريدي:
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 تاريخ الميالد:                     اسم الطفل: 

معلومات عن الشخص البالغ األول: 3القسم   



  

  

First Name:                              االسم األول                                 

  
Last Name:                                االسم األخير                                

 ال   ○ نعم   ○ هو من أصل ابيض أو التينياألهل/ولي األمر األول  أنثى   ○      ذكر    ○ تاريخ الميالد:

 :اللغة الثانية التي يتحدثها )إذا ينطبق( اللغة األساسية التي يتحدثها:

 العنوان:

 البريدي:الرمز  الوالية: المدينة: رقم الشقة/وحدة:

 رقم الهاتف الخليوي: رقم هاتف المنزل:

 عنوان البريد اإللكتروني:

 رقم الهاتف البديل يعود إلى: رقم هاتف بديل:

 

أفضل وسيلة للوصول اليك إثناء 

 النهار:

 اختار جميع ما ينطبق

 رقم هاتف المدرسة ○ رقم هاتف العمل  ○   رقم هاتف خليوي   ○   رقم هاتف املنزل   ○  

 غيره )حدد(  ○   بريد إلكتروني   ○  
 

 الحالة االجتماعية

 اختار واحدا

 مطلق ○ محلي شريك ○ أعزب ○ متزوج ○

 غيره )حدد( ○ أرمل ○ منفصل ○

 

 العالقة بالطفل

 اختار واحدا

 غير  مرتبطة بالطفل /أهل بالتبني  ○   زوجة األب /زوج األم  ○   والدين  ○  

 غيره )حدد(  ○   ولي أمر  ○   بالتبني/مرتبط بالطفلأهل   ○  

 

 العرق:

 اختار جميع ما ينطبق
 

 أمريكي من أصل أسود أو أفريقي  ○   أسيوي  ○   هندي أمريكي  ○  

  من جزر المحيط الهادي  ○   من سكان هاواي األصليين  ○   ثنائي األعراق /متعدد األعراق  ○  

 )حدد(غيره   ○   أبيض  ○  
 

 الحالة:

 اختار جميع ما ينطبق

 جد/جدة  ○   والدين مراهقين  ○   غير متزوج والد  ○   يعيش مع طفل  ○  

 مواطن من الواليات المتحدة  ○   والدين مهاجران   ○  
 

 يقدم الدعم المالي لعائلة الطفل  ○   مواطن من الواليات المتحدةليس   ○  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ال   ○ نعم   ○ (؟DPWأسرتك تتلقى مخصصات من دائرة الرعاية العامة ) هل

 51 /__رقم الحالة: ____ ____ ____ ____ ____ ____ __ /(DPWسجلك في دائرة الرعاية العامة) رقم إذا "نعم"،

 مساعدة طبية ○  SNAPكوبون الطعام  ○ TANFمساعدات نقدية لألسر المحتاجة  ○    ؟مخصصات ي"، أمإذا " نع

 سابقا ○  ال ○  نعم ○ ؟ WICهل تتلقى أسرتك برنامج التغذية للنساء والرضع واألطفال 

 

 التعليم:

 حدد أعلى مستوى أتمه
 

 درجة الماجستير  ○   درجة الدكتوراه  ○  

 درجة أستاذ مشارك  ○   درجة البكالوريوس  ○  

 (ESLثانية ) اللغة اإلنجليزية كلغة  ○   درجة مهنية  ○  

 01الصف   ○    00الصف   ○    02الصف   ○   جزء من الكلية  ○   تنمية تعليمية عامة  ○  

 غيره )حدد(  ○   التاسع أو أقلالصف   ○  
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 تاريخ الميالد:          اسم الطفل: 
 



  

  

 : معلومات عن الشخص البالغ األول، تكملة3القسم 

 يوظيف العمل، المدرسة، تدريب

 اختار جميع ما ينطبق

 عاطل عن العمل  ○   تدريب وظيفي  ○    في المدرسة  ○    موظف  ○  

 ءشيال   ○   متقاعد  ○    ربة منزل  ○    عاجز  ○  

 األمريكيمن قدامى المحاربين في الجيش   ○ في الخدمة الفعلية األمريكي الجيش عضو في ○ 

 معلومات عن صاحب العمل

 إذا كنت موظفاأكمل 

 

 اسم صاحب العمل:

 العنوان:

 الوالية: المدينة:

 رقم الهاتف: الرمز البريدي:

 ما نوع العمل الذي تفعله؟

عدد المرات التي يدفع 

 لك؟

 مرتين في الشهر  ○   كل أسبوعين  ○   أسبوعيا  ○  

 غيره )حدد(  ○   مرة شهريا  ○  

 تدريب وظيفي /معلومات عن المدرسة

كنت تحضر مدرسة أو برنامج  إذاأكمل 

 تدريب وظيفي

 تدريب وظيفي: /اسم المدرسة

 العنوان:

 الوالية: المدينة:

 رقم الهاتف: الرمز البريدي:

 ماذا تدرس؟

 
 ________في منزلك؟  __يعيشون __ ______؟  _حالياعائلتك عدد أفراد بما في ذلك نفسك وطفلك، كم 

 
 ال   ○ نعم   ○ لديك إعاقة أو إعاقات؟ هل

 اتك: إعاقسرد إذا "نعم"، يرجى ذكر  

 ال   ○ نعم   ○ هل لديك تأمين صحي؟ 

 إذا "نعم"، أذكر اسم شركة التأمين الصحي: 

 

 معلومات السكن
 حدد وضعك الحالي

 منذ أي تاريخ؟ -مسكن انتقالي  ○ إيجار ○ ملك ○

 منذ أي تاريخ؟ –مأوى  ○ منذ أي تاريخ؟ –مشرد  ○

 منذ أي تاريخ؟ –أسكن مع أصدقاء  ○ منذ أي تاريخ؟ –أسكن مع أسرة  ○

 منذ أي تاريخ؟ –في منزلي /حالة طارئة فيضان /بسبب حريقأسرة سكن مع أ ○

 منذ أي تاريخ؟ –في منزلي  /حالة طارئةفيضان /سكن مع أصدقاء بسبب حريقأ ○

 ال    ○ نعم    ○ انتقلنا من سكن مؤقت إلى سكن دائم /الماضية انتقلت 02خالل األشهر أل  

 ال      ○    نعم   ○ انتقلنا إلى بيت جديد /خالل السنتين الماضيتين انتقلت

 
 ال    ○ نعم    ○ هل لديك قلق في الصحة العقلية؟ 

 ال      ○    نعم   ○ وقضايا الحضانة، الخ(؟هل لديك قلق اجتماعي )متعلم اللغة اإلنجليزية، اضطرابات الطعام، 

 مخاوفك:قائمة سرد إذا كان 'نعم'، يرجى 
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 تاريخ الميالد:                     اسم الطفل: 

 أهل/ولي أمر الثاني  عن معلومات: 4القسم 



  

  

First Name: :Last Name                                                        :االسم األول                                                                :االسم األخير

 ال   ○ نعم   ○ األهل/ولي األمر األول هو من أصل ابيض أو التيني أنثى   ○      ذكر    ○ تاريخ الميالد:

 :التي يتحدثها )إذا ينطبق(اللغة الثانية  اللغة األساسية التي يتحدثها:

 رقم الهاتف الخليوي:

 عنوان البريد اإللكتروني:

 رقم الهاتف البديل يعود إلى: رقم هاتف بديل:

 

أفضل وسيلة للوصول اليك إثناء 

 النهار:

 اختار جميع ما ينطبق

 رقم هاتف المدرسة ○ رقم هاتف العمل  ○   رقم هاتف خليوي   ○   رقم هاتف املنزل   ○  

 غيره )حدد(  ○   بريد إلكتروني   ○  
 

 العالقة بالطفل

 اختار واحدا

 أهل بالقرابة /أهل بالتبني  ○   زوجة األب /زوج األم  ○   والدين  ○  

 غيره )حدد(  ○   ال عالقة  ○   ولي أمر  ○  

 
 العالقة مع البالغ األول

 اختار واحدا

 شريك محلي  ○   مرافق  ○   زوجة  ○   زوج  ○  

 غيره )حدد(  ○  

 

 العرق:

 اختار جميع ما ينطبق
 

 أمريكي من أصل أسود أو أفريقي  ○   أسيوي  ○   هندي أمريكي  ○  

  من جزر المحيط الهادي  ○   من سكان هاواي األصليين  ○   ثنائي األعراق /متعدد األعراق  ○  

 غيره )حدد(  ○   أبيض  ○  
 

 الحالة:

 جميع ما ينطبق اختار

 جد/جدة  ○   والدين مراهقين  ○   غير متزوج والد  ○  يعيش مع طفل  ○  

 مواطن من الواليات المتحدة  ○   والدين مهاجران   ○  
 

 يقدم الدعم المالي لعائلة الطفل  ○   مواطن من الواليات المتحدةليس   ○  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التعليم:

 أتمهحدد أعلى مستوى 
 

 درجة الماجستير  ○   درجة الدكتوراه  ○  

 درجة أستاذ مشارك  ○   درجة البكالوريوس  ○  

 (ESLاللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )  ○   درجة مهنية  ○  

 00الصف   ○    02الصف   ○   جزء من الكلية  ○   تنمية تعليمية عامة  ○  

 غيره )حدد(  ○   أقلالتاسع أو الصف   ○   01الصف   ○  

 

 يالعمل، المدرسة، تدريب وظيف

 اختار جميع ما ينطبق

 عاطل عن العمل  ○   تدريب وظيفي  ○    في المدرسة  ○    موظف  ○  

 ءشيال   ○   متقاعد  ○    ربة منزل  ○    عاجز  ○  

 األمريكيمن قدامى المحاربين في الجيش   ○ في الخدمة الفعلية األمريكي الجيش عضو في ○ 
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 تاريخ الميالد:         الطفل: اسم        

 ، تكملةأهل/ولي أمر الثاني عن معلومات: 4القسم 



  

  

 معلومات عن صاحب العمل

 أكمل إذا كنت موظفا

 

 صاحب العمل:اسم 

 العنوان:

 الوالية: المدينة:

 رقم الهاتف: الرمز البريدي:

 ما نوع العمل الذي تفعله؟

عدد المرات التي يدفع 

 لك؟

 مرتين في الشهر  ○   كل أسبوعين  ○   أسبوعيا  ○  

 غيره )حدد(  ○   مرة شهريا  ○  

تدريب  /معلومات عن المدرسة

 الوظيفة

كنت تحضر مدرسة أو برنامج  إذاأكمل 

 تدريب وظيفي

 تدريب وظيفي: /اسم المدرسة

 العنوان:

 الوالية: المدينة:

 رقم الهاتف: الرمز البريدي:

 ماذا تدرس؟

 
 ال   ○ نعم   ○ هل لديك إعاقة أو إعاقات؟

 اتك: "نعم"، يرجى ذكر إعاق كان إذا 

 ال   ○ نعم   ○ هل لديك تأمين صحي؟ 

 "نعم"، أذكر اسم شركة التأمين الصحي:كان إذا  

 
 ال    ○ نعم    ○ هل لديك قلق في الصحة العقلية؟ 

 ال      ○    نعم   ○ هل لديك قلق اجتماعي )متعلم اللغة اإلنجليزية، اضطرابات الطعام، وقضايا الحضانة، الخ(؟

 مخاوفك:قائمة سرد إذا كان 'نعم'، يرجى 
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 تاريخ الميالد:         الطفل: اسم 
 



  

  

  سكان المنزل /ة: قائمة أعضاء األسر5القسم 
                                        .الذين يعيشون في منزلكاألخرين جميع البالغين واألطفال أطفالك وأسماء  (أسماء، اسم )اسمكأدرج 

 استخدم ورقة إضافية إذا لزم األمر.  

 االسم األول واألخير
 تاريخ الميالد

 سنة /يوم /شهر

 عالقته بالبالغ األول
زوجة، ابنة، ابن، أخت، أخ، مرافق،  ،نفسه، زوج

 شريك، صديق، الخ

0.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 : معلومات عن دخل األسرة6القسم 
 األهل/ولي األمر األول، األهل/ولي األمر الثاني وجميع األطفال تلقاهيحدد كل مصدر من الدخل الذي  –كيف يمكنك التوفير ماليا ألسرتك 

 إضافيدخل ضمان   ○   ضمان اجتماعي  ○   عمل ذاتي  ○   بطالة  ○   وظيفة  ○  

 بقشيش  ○   عمولة  ○   تعويض عمال  ○   نفقة الزوجة  ○   دعم الطفل  ○  

 منحة دراسية/منحة/راتب  ○   رعاية التبني/القرابة  ○   مساعدة نقدية لألسر المحتاجة  ○  

 مؤجرة عقارات  ○   دعم مالي من أسرة/صديق  ○   منحة منتظمة/تقاعد  ○  

     غيره )حدد(  ○  

: التواقيع                7القسم    

 ووقع حيث يشار اليها.اقرأ العبارات التالية 

 

من كافة المستحقات نسخاً  تقد أرفقنحن /أنا. ةصحيح هي المعلوماتواشهد إن  تي وطفلي/أسرتنا وأطفالناأسر معلوماتقد أكملت جميع األقسام في نموذج /نحن أنا

مرحلة ما قبل المدرسة لبرنامج أهليتنا /تيمكن تحديد أهليحتى يهذه المعلومات ه تم منح /نحن نفهم أنأنا. تلقيناه نحن وأطفالنا /تلقيته أنا وأطفالي التي والدخل الشهري 

يحققوا في قد أو من كومنويلث بنسلفانيا  /منطقة فيالدلفيا التعليمية، دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية ونفهم أن مسؤولين من نحن /أنافي منطقة فيالدلفيا التعليمية. 

نحن  /، قد يتم طلب وثائق إضافية وأناإذا لزم األمرنحن نفهم كذلك،  /أنا. تي وطفلي/أسرتنا وأطفالناأسر معلوماتة المقدمة مع نموذج والمستندات الداعمالمعلومات 

 . تبقى في الملف في منطقة فيالدلفيا التعليمية وسوف ةسري دخلنا هي /دخلي وثائقنحن نفهم إن  /سوف نمتثل مع هذا الطلب. أنا

 

   

            ______________                  ______________________________________ 

 التاريخ     توقيع أهل/ولي أمر األول  
 

 
  ________________                    _________________________________________ 

 التاريخ     توقيع أهل/ولي أمر الثاني 
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 ةيمنطقة فيالدلفيا التعليم

 مكتب تعليم الطفولة المبكرة



  

  

440 N. Broad Street 

Philadelphia, PA  19130-4015 
 

 

 االهتمامات الطبية للطفل: 2نموذج #
 

 

 

 ____________________________________________________ تاريخ الميالد ______________اسم الطفل 
 

 ولي األمر، /األهل األعزاء

 

شعبة . الحاالتيصف األدوية لهذه أن الرعاية الصحية يمكن لمقدم طبية. حاالت بعض األطفال لدى ه يوجد نإحقيقة المكتب تعليم الطفولة المبكرة يدرك 

الجرعة مناولة  ما يتوجبعندلمناولة الدواء لطفلك في مرحلة ما قبل المدرسة الموظفين في مركز طفلك درب يالخدمات الصحية، مع إذن كتابي، سوف 

مقدم الرعاية  بلومن قيكتمل من قبلك ، لدواءمناولة ا: طلب 1-ميدبتقديم نموذج يعطى األذن الكتابي  .ما قبل المدرسةمرحلة الموصوفة خالل ساعات 

 .مكتمل 1-ميد أن يكون دونفي أي وقت من األوقات دواء لطفلك لن يعطى الصحية لطفلك لكل دواء. 

 

 استخدم ورقة إضافية إذا لزم األمر: –حسب االقتضاء  وأكملالرجاء تحقق من مربع واحد 

 

 طفلي حالة طبية ال يوجد لدىي هذا الوقت، ف. 

  الحاالت( الطبية التاليةلدى طفلي الحالة(:  

 .ممثل من خدمات صحة الطفولة المبكرة بك للحصول على مزيد من المعلوماتقد يتصل       
   

 : _______________________________________________________________تشخيص أو حالة طبية  .0

  ال يتطلب مناولته دواء 

  يتطلب مناولته دواء يوميا 

 اسم الدواء، الجرعة واألوقات ________________________________________________________     

  حسب الحاجةيتطلب مناولته دواء 

 اسم الدواء والجرعة ______________________________________________________________     

 

 _______________________________________________________________: تشخيص أو حالة طبية  .2

  ال يتطلب مناولته دواء 

  يتطلب مناولته دواء يوميا 

 اسم الدواء، الجرعة واألوقات ________________________________________________________     

  حسب الحاجةيتطلب مناولته دواء 

  الجرعة ______________________________________________________________اسم الدواء و     

 

 ___________________________________________________________________________________ 

بشكل أو خدمات صحة الطفولة المبكرة  يطفلإبالغ معلم من مسؤوليتي  هنإ. أفهم علميصحيحة إلى حد في هذا النموذج الواردة المعلومات  

 إذا كان هناك تغيير على المعلومات المشار إليها أعاله.فوري 

 
   

 ______________التاريخ  _________________________________________________________________________ توقيع األهل/ولي األمر
 
 

 

 
 

 الستعمال الطفولة المبكرة فقط

 الموقع: ____________________________________________________________________________________________________اسم 

 توقيع موظف الطفولة المبكرة: ___________________________________________________________ التاريخ: _______________________
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 ةيفيالدلفيا التعليم منطقة

 مكتب تعليم الطفولة المبكرة



  

  

440 N. Broad Street 

Philadelphia, PA  19130-4015 

 
      

 القيود المفروضة على غذاء الطفلالنظام الغذائي للطفل أو : 3نموذج # 
 

 

 

 ______________اسم الطفل ____________________________________________________ تاريخ الميالد 
 
                  

 ولي األمر، /األهل األعزاء
 

سر. على األالغداء والوجبات الخفيفة لطفلك دون أي تكلفة ، اإلفطار الغذائية اليومية( وجبة CACFP) طفال والكباريوفر برنامج الرعاية الغذائية لأل

مكتب تعليم الطفولة . يدرك وجبةالفي كل مكون من مكونات لطفلك ، األطعمة والمشروبات التي تقدم وقعفي كل م المنشورةشهرية، القائمة التسرد 

طفال. الرجاء أخبرنا عن طفلك. سوف يتم تقاسم لألالوجبات الغذائية بعض من مقيدة طبية أو غيرها، ، األطعمة، ألسباب دينيةحقيقة إن بعض المبكرة 

يجب ، ، مغذيا بصورة سليمةلعمره للتأكد من أن طفلك يحظى بنظام غذائي مناسبالصحة والكادر التعليمي لطفلك.  موظفي التغذية،هذه المعلومات مع 

تزويد طفلك لطفلك قيود غذائية، ستبذل جهود لدى . إذا كان طلبات القيود الغذائية بمذكرة من مقدمي الرعاية الصحية لطفلك أو زعيم دينيالتحقق من 

 المسموح به.ستبدال مع اال
 

يرجى إعالمنا فورا حيث أنه يمكننا ، أخرىأو أدوية  EPI-PEN، Benadrylمناولته إذا كان طفلك يعاني من حساسية طعام كبيرة األمر الذي يتطلب 

 ما قبل المدرسة. مركزأن نبدأ في العملية المطلوبة لتدريب موظفي 

 

 استخدم ورقة إضافية إذا لزم األمر: –الرجاء تحقق من مربع واحد وأكمل حسب االقتضاء 

 

   ،طفلي قيود مفروضة على الغذاء ال يوجد لدىفي هذا الوقت. 

  طفلي القيد )القيود( التالية المفروضة على الغذاء: لدى 

 

 . اسم المواد الغذائية المحظورة: ______________________________________________________1     

 غيره )الرجاء حدد( ________________________________   ديني  للحظر: سبب          

      الرجاء بين رد الفعل والعالج: _________________________________ –طبي 

    ___________________________________________________________ 

 

 ________________________________________. اسم المواد الغذائية المحظورة: ______________2

 غيره )الرجاء حدد( ________________________________   ديني  سبب للحظر:          

      الرجاء بين رد الفعل والعالج: _________________________________ –طبي 

    ___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 . تغيير على المعلومات أيإذا كان هناك  يطفلسوف ابلغ معلم . علميصحيحة إلى حد في هذا النموذج الواردة المعلومات 
 

 
 

 ______________التاريخ  _________________________________________________________________________ توقيع األهل/ولي األمر
 

   
 

 
 

 الستعمال الطفولة المبكرة فقط

 ____________________________________________________________________________________________________اسم الموقع: 

 توقيع موظف الطفولة المبكرة: ___________________________________________________________ التاريخ: _______________________
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 ةيفيالدلفيا التعليممنطقة 

 مكتب تعليم الطفولة المبكرة
440 N. Broad Street 



  

  

Philadelphia, PA  19130-4015 

    

 (CAPFP) برنامج األغذية لمؤسسات رعاية األطفال والكبار: 4نموذج #

  نموذج انتساب الطفل      
 

 : معلومات عن األسرة1القسم 
 

 

 _____________________تاريخ الميالد  ______________________________________________________________________ اسم الطفل   

 /ولي األمر _____________________________________________________________________________( األهلأسماء)اسم    

 العنوان _____________________________________ رقم الشقة/الوحدة _________________ الرمز البريدي _______________   

  هاتف )منزل( ______________________________________________ )خليوي( __________________________________   
     

 

 لدين : معلومات االتصال بالوا2القسم 
يرجى وضع عالمة االختيار بجانب الوقت . CACFPبك للتحقق من مشاركة طفلك في أو من الوكالة الحكومية  /منطقة فيالدلفيا التعليمية وممثلون من يمكن أن يتصل 

 حسب االقتضاء:التي تفضلها وأكمل وطريقة االتصال 

 أفضل االتصال بي بواسطة الهاتف. أفضل وقت لالتصال بي هو خالل:  ______ أنا هاتف: 

 _______________________________________م( على رقم الهاتف هذا  5:00-ص 9:00)نهارا   ______          

 م( على رقم الهاتف هذا _________________________________ 9:00-م 6:11مساءا )  ______          

  .أعالهأنا أفضل االتصال بي بواسطة بريد الواليات المتحدة على العنوان المذكور _____ بريد الواليات المتحدة 
     

  CAPFPفي برنامج  : موقع المشاركة3القسم 
 منطقة فيالدلفيا التعليمية المؤسسة الراعية: 

 شمال شارع برود 440  العنوان: 

 19130فيالدلفيا، بنسلفانيا   
         
 

 ، اعتمادا على الموقع( ءقد تتغير الساعات بعض الشي: عدد ساعات الخدمة المتوقعة يوميا )4القسم 
    ،م 3:15 –ص  8:30، الخميس: األربعاءاالثنين، الثالثاء 

      :م 12:45 –ص  8:30الجمعة  
 

  ، اعتمادا على الموقع(ءالشي)قد تتغير األوقات بعض : مشاركة خدمة الوجبات المتوقعة يوميا 5القسم 

    :ص 9:00 –ص  8:30تقدم  وجبة اإلفطار 

    :م 12:30 –ص  11:45تقدم   وجبة الغذاء 

   م )ال تقدم وجبة خفيفة بعد الظهر يوم الجمعة( 2:45 –م  2:15تقدم  وجبة خفيفة بعد الظهر  
 

  : التوقيع6القسم 
عندما تحدث تغييرات، أوافق على إبالغ مكتب تعليم  .CACFPعائلتي المتوقعة في مشاركة بدقة هذا  CACFPفي الطفل  تعيينالمعلومات الواردة في نموذج تمثل 

 الطفولة المبكرة.
 

 
 

 توقيع األهل/ولي األمر ___________________________________________ التاريخ _________________
 

 

هيئاتها، مكاتبها، وموظفيها المشاركين في أو يتعاملون مع  ،USDAحظر ت ، سياسات ولوائح الحقوق المدنية،(USDA) المتحدةللقانون االتحادي وسياسة وزارة الزراعة في الواليات  وفقا“ :التمييزبيان عدم 

 من وزارة الزراعةيمول حقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط يجري أو سابق للأو االنتقام لنشاط  و الثأر، العمر، أاإلعاقة ،التمييز على أساس العرق، اللون، األصل القومي، الجنسعليهم  USDAبرامج 

USDAاالتصال عليهم غي تية، لغة اإلشارة األمريكية، إلخ(، ينب. األشخاص المعوقين الذين يحتاجون إلى وسائل بديلة لالتصال للحصول على معلومات برنامج )مثل طريقة بريل، الطباعة الكبيرة، رسالة صو

(. 800) 877-8339برقم  االتحاديةالتقوية من خالل خدمة  USDAبوزارة الزراعة يمكنهم االتصال الكالم لديهم إعاقة في ضعاف السمع أو  ،للفوائد.  األفراد الصمقدموا أو المحلي( حيث الوالية بالوكالة )

الموجودة USDA( ،3027-AD ) شكوى تمييز برنامج وزارة الزراعةبرنامج، ملء استمارة التمييز عن البلتقديم شكوى باإلضافة إلى ذلك، قد تتاح معلومات البرنامج في لغات أخرى بخالف اللغة اإلنجليزية. 

وتقدم في هذه الرسالة جميع  USDA رسالة موجهة إلى وزارة الزراعةاكتب ، أو USDAمن مكاتب أي مكتب  ، وفيhttp://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlعلى اإلنترنت في: 

 بواسطة USDAإلى  ةالمكتملأو رسالتك  ك. قدم نموذج(866) 632-9992اتصل برقم المعلومات المطلوبة في النموذج.  لطلب نسخة من استمارة الشكوى، 

 (202) 690-7442( فاكس: 2)     ريكية ( البريد: وزارة الزراعة األم1)

  program.intake@usda.gov( بريد إلكتروني: 3)    مكتب األمين المساعد للحقوق المدنية               

 جادة االستقالل، جنوب غرب 1400                

 20250-9410واشنطن، العاصمة.                 

 فرص.هذه المؤسسة مصدر لتوفير تكافؤ 
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 ةيمنطقة فيالدلفيا التعليم

 مكتب تعليم الطفولة المبكرة
440 N. Broad Street 



 

 
 

Philadelphia, PA  19130-4015 

 

 (CAPFP) برنامج األغذية لمؤسسات رعاية األطفال والكبار: 5نموذج #

  أهلية الدخل لالستفادة من الوجبات الغذائيةنموذج       

 

.  (CACFP)طفال والكبار برنامج الرعاية الغذائية لألالتعويضات المالية التي تتلقاه منطقة فيالدلفيا التعليمية المعلومات التي توفرها في هذا النموذج مستوى تحدد 

طفلك بينما يحضر التي يأكلها ظهر البعد الوجبات الخفيفة الغداء أو اإلفطار، بالدفع ألي وجبات لن تطالب أبدا دخل التي تقدمها، سوف معلومات البغض النظر عن 

 مرحلة ما قبل المدرسة.

 عن الطفل ت: معلوما1القسم 
 

 ___________________________________________________________ تاريخ الميالد ___________________ االسم الكامل       

 
 على ظهر الصفحة 4إذا "نعم"، انتقل إلى القسم  ال  نعم  ؟حضانةهل هذا الطفل هو طفل    أنثى     ذكر  س الجن      

                                       

 

أو  (TANF)أي شخص يعيش معك يتلقى المساعدة النقدية  أوأكمل هذا القسم إذا أنت  –( أو مخصصات كوبون الطعام TANFالمساعدات المؤقتة لألسر المحتاجة ): 2القسم 

كن األمر كذلك، أكمل باقي هذا لم يظهر؛ إذا العلى  4بالكامل، انتقل إلى القسم القسم . إذا تم إكمال هذا (DPW)الرعاية االجتماعية العامة دائرة من  (SNAP)الغذاء كوبون 

 النموذج.
 

 رقم بطاقة الدخول خاصتك( بإدخالتقم ال ) 51 /___ ____ ____ ____ ____ ____ _____أو كوبون الغذاء #    TANFسجل 
 
 
         

 ____________________________________________________________ أو مخصصات كوبون الطعام TANFك حسابالبالغ على  اسم
 

 
 

في عمود أفراد األسرة، اه. يتلقالذي الذي يتلقى دخل ومقدار الدخل من الذي يعيش معك، من منك أن تخبرنا  CACFPيتطلب  – اإلجماليأفراد األسرة والدخل أعضاء : 3القسم 

األسرة يتلقى دخل، الذي يصف بشكل أفضل مصدر في لكل عضو حدد العامود معك.  ونيعيشالذين  واألطفاللكل الكبار األخرين سم الكامل االاسمك بالكامل ووضوح اطبع ب
من أكثر  دخال كان يتلقىهر، شهريا، سنوياً. إذا أسبوعيا، كل أسبوعين، مرتين في ش –األجر تكرار الضرائب واستخراج بالدوالر قبل الذي يتلقاه أدخل المبلغ اه. تلقالذي يدخل ال

مود ال يتم تلقي الدخل. استخدم ورقة إضافية إذا لزم ا' في عXأي دخل، ضع عالمة ' يتلقىكل عمود الدخل المناسب. إذا كان أحد أفراد األسرة ال تعبئة  أكملمن مصدر واحد، 

 األمر.
 الخاصة بهم( أدخل صافي الدخل )المقبوضات اإلجمالية مطروحاً منها النفقات المسموح بها( همضرائبيدفعون /هم الخاصةأعماللديهم لألفراد العاملين لحسابهم الخاص )مالحظة: 

 

 أفراد األسرة
واألخير األولاالسم   

 الدخل من:
 الوظيفة، وظيفة ذاتية

لدخل من:ا  
، النفقةاألطفالالرعاية، دعم   

 :الدخل من
 ،SSIالضمان االجتماعي، 

المعاشات التقاعدية، التقاعد، 
 فوائد المحاربين القدامى

 الدخل من:
تعويضات عمل، البطالة، 
، استئجار إضرابوفوائد 

 العقارات، أخرى

ال يتم تلقي 
 دخل

 مثال:

         Jaxon Peterson-Saunders 

 مثال:
$
 .كل أسبوعين /   1,250.00

 مثال:
       $

 أسبوعيا /     150.00

 مثال:
       $

 شهريا /     751.00

 مثال:
       $

 شهريا /    665.00

 مثال:

     X 

1. $
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________  

2. $
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________  

3. $
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________  

4. $
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________  

5. $
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________  

6. $
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________  

7. $
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________  

8. $
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________  

9. $
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________  

10. $
_________/_________ 

$
_________/_________ 

$
_________/_________ 

 

 

 

 

 

 

_______/_________ 

$
_________/_________ 
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ppppp 

  Page 21 
 

 

   



 

 
 

 . أفراد األسرة البالغينأن يوقع هذا النموذج أحد  يجب – أرقام من رقم الضمان االجتماعي 4: التوقيع وآخر 4القسم 

رقم الضمان االجتماعي، البالغ إذا لم يكن لدى أو،  الضمان االجتماعي رقمها /هاألرقام األربعة األخيرة من رقميتوجب على البالغ موقع هذا النموذج أن يدرج 

 أدناه(. 6ضع عالمة على مربع "ليس لدى رقم الضمان االجتماعي". )للحصول على معلومات إضافية، راجع "بيان قانون الخصوصية" في الفرع 
 

سوف تتلقى األموال االتحادية منطقة فيالدلفيا التعليمية عنها. أفهم أن تم التبليغ وأن جميع اإليرادات  ةصحيحهي أشهد أن جميع المعلومات في هذا النموذج 
طفلي قد فان  ،المعلوماتزورت من المعلومات في هذا النموذج. أفهم أنه إذا أنا عمدا يتحققوا قد  CACFPن مسؤولين إاستنادًا إلى المعلومات الواردة أعاله. أفهم 

 أحاكم أنا. ، وقد اتالوجبمعونة فقد ي
 

 ____________________________________________________االسم مطبوعا ________________________________________________التوقيع

  
  : ______________لهاتفرقم ا________ _____الرمز البريدي بنسلفانيا : _______________________________ فيالدلفيا،العنوان

 
 ______________ التاريخ:                                                                                               ال    نعم  للمشردين؟ه ملجأ هل العنوان المذكور أعال

 
  ليس لدى رقم ضمان اجتماعي      ______ ______ ______ ______من رقم الضمان االجتماعي األخيرة األربعة األرقام
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 : هويات الطفل القومية والعرقية )اختياري(5القسم 
 واحدة أو أكثر: عرقية ضع عالمة على هوية  واحدة:قومية ضع عالمة على هوية 

 

 ابيض أو التيني 
 
 غير ابيض أو التيني 

 

 

  أفريقيمن أصل  أمريكياسود أو           ابيض      هندي أمريكي أسيوي 
 
  األصليينسكان أالسكا       األصليينسكان هاواي        سكان جزر المحيط الهادئ األخرين غير ذلك 

 

 : بيانات قانون الخصوصية وعدم التمييز6القسم 

تعطي، فان منطقة إعطاء المعلومات، ولكن إذا لم ملزما ب تلسعلى هذا الطلب. المعلومات الوطنية راسل ب. ريتشارد يتطلب قانون الغذاء لمدرسة بيانات قانون الخصوصية: 

األسرة يتوجب على عضو طفلك. لنحن  الذي نقدمه لوجبات الطعام والوجبات الخفيفةالتعويض االتحادي المجاني أو السعر المخفض فرصة لتلقي لها قد ال يكون فيالدلفيا التعليمية 

إدراج حضانة؛ إذا تم تقديم طلب عن طفل رقم الضمان االجتماعي غير مطلوب عند . الضمان االجتماعي رقمها /هربعة األخيرة من رقمتوفير األرقام األالطلب الذي يوقع هذا البالغ 

 إنها /الذي وقع الطلب انهالبالغ األسرة عضو أو إذا كان قد أشار  (؛TANF)لألسر المحتاجة  المساعدة المؤقتةرقم سجل المساعدات النقدية من برنامج  أو( SNAP) ءكوبون الغذا

 .هوإلى تحديد مستوى التمويل الذي سيتم تلقي CACFPإلدارة وإنفاذ برنامج ك ليس لديه رقم ضمان اجتماعي. سوف نستخدم معلومات
 

هيئاتها، مكاتبها، وموظفيها المشاركين في أو  ،USDAحظر ت سياسات ولوائح الحقوق المدنية، ،(USDA) المتحدةللقانون االتحادي وسياسة وزارة الزراعة في الواليات  وفقا“بيان عدم التمييز: 

من يمول و حقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط يجري أسابق للو الثأر أو االنتقام لنشاط ، العمر، أاإلعاقة ،التمييز على أساس العرق، اللون، األصل القومي، الجنسعليهم  USDAيتعاملون مع برامج 

تية، لغة اإلشارة األمريكية، إلخ(، . األشخاص المعوقين الذين يحتاجون إلى وسائل بديلة لالتصال للحصول على معلومات برنامج )مثل طريقة بريل، الطباعة الكبيرة، رسالة صوUSDA وزارة الزراعة

 االتحاديةالتقوية من خالل خدمة  USDAبوزارة الزراعة يمكنهم االتصال الكالم لديهم إعاقة في ضعاف السمع أو  ،األفراد الصمللفوائد.  قدموا أو المحلي( حيث الوالية االتصال بالوكالة )عليهم ينبغي 

 شكوى تمييز برنامج وزارة الزراعةستمارة برنامج، ملء التقديم شكوى بالتمييز عن الباإلضافة إلى ذلك، قد تتاح معلومات البرنامج في لغات أخرى بخالف اللغة اإلنجليزية. (. 800) 877-8339برقم 

USDA( ،3027-AD ) على اإلنترنت في: الموجودةhttp://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html من مكاتب ، وفي أي مكتبUSDA رسالة موجهة إلى وزارة اكتب ، أو

 بواسطة USDAإلى  ةالمكتملأو رسالتك  ك. قدم نموذج(866) 632-9992اتصل برقم وذج.  لطلب نسخة من استمارة الشكوى، وتقدم في هذه الرسالة جميع المعلومات المطلوبة في النم USDA الزراعة

 (202) 690-7442( فاكس: 2)     ( البريد: وزارة الزراعة األمريكية 1)

  program.intake@usda.gov( بريد إلكتروني: 3)    مكتب األمين المساعد للحقوق المدنية               
 جادة االستقالل، جنوب غرب 1400                

 20250-9410واشنطن، العاصمة.                 

 هذه المؤسسة مصدر لتوفير تكافؤ فرص.

 
 
 

 : معلومات عن التعويض7القسم 
 

 يندرج ضمن الحدود في هذا المخطط: ياألسر كدخلكان إذا مخفضة السعر مجاناً أو ن الوجبات التكاليف عتعويض قد تتلقى منطقة فيالدلفيا التعليمية 

 
 حجم األسرة الدخل السنوي

$21,775 1 

$29,471 2 

$37,167 3 

$44,863 4 

$52,559 5 

$60,255 6 

$67,951 7 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 ةيمنطقة فيالدلفيا التعليم      
 مكتب تعليم الطفولة المبكرة

440 N. Broad Street  
Philadelphia, PA  19130-4015                 

 
 

 التحقق من المعلومات: 6نموذج #
 

 ى ذلك. شار إليالتوقيع حيث قم باقرأ العبارات التالية و

 

 توقيعي )تواقيعنا( أدناه إلى:يشير 
 

جميع وقعنا  /لقد وقعت دقيقة وكاملة.  هي مرحلة ما قبل المدرسةلطفلنا  /طفلي طلب على كافة النماذج في  هاقد وفرتنحن /التي أنا المعلومات .1

في تي/مشاركتنا ، يجوز إنهاء مشاركمعلوماتي/معلوماتنا غير حقيقيةإذا كان أي من  وقد شملت جميع الوثائق المطلوبة.أشير اليها حيث النماذج 

 إلجراءات قانونية. ينكون خاضعن/أننا قد أنابرنامج ما قبل المدرسة و
 نحن نفهم انه: /أنا .2

a.  منطقة فيالدلفيا التعليمية.في سرية تامة داخل  لطفلي/لطفلنا مرحلة ما قبل المدرسة المعلومات الواردة في طلبسوف تحتفظ 
b.  طفلنا سيقبل في برنامج مرحلة ما قبل المدرسة.  /ي طفلإن ال يضمن  مرحلة ما قبل المدرسةطلب إكمال وتقديم 
c.  طفلنا في برنامج مرحلة ما قبل المدرسة: /لطفليول اليوم األقبل 

i. ؛األهل كتيبسوف نستلم و طفلنا /طفليمع معلم  اومؤتمرا فردييهيا حضر اجتماعا توجنسوف نحن /أنا 
ii. في حال محدثا  األسنانفحص  /األسنانأو نموذج صحة  /الفحص البدني و /يطلب منا تقديم نموذج تقييم صحة الطفلسنحن  /أنا

 ؛شهرا من الزمن( 12من اثني عشر ) أكثرطفلنا  /لطفلي األسنان فحص /البدني الفحصتواريخ كانت 
iii. دخل األسرة و/أو الفوائد الشهرية؛عنواننا في فيالدلفيا، بنسلفانيا،  /عنوانيإعادة التحقق من يطلب منا قد نحن  /أنا 
iv. حسب الضرورة.هم قدمنوسوف ، إضافيةهناك حاجة لنماذج كان نا إذا إعالمنحن سيتم  /أنا 

 برنامج التعليم قبل المدرسي:طفلنا ملتحقا في  /يطفلالذي يكون أثناء الوقت  .3
a. ؛صحتها /صحتهفي حال تسمح ، يكل يوم مدرستحضر  /سوف يحضر 
b.  ثمانية عشر عاماً؛ (18) على األقلعمره فرد  بواسطةمن وإلى المدرسة يتم مرافقته/مرافقتها سوف 
c. ؛الكبار )برنامج المستقبل المشرق( استخدام المرحاض مع الحد األدنى من مساعدةقادراً على تكون  /سوف يكون 
d. القدوم والمغادرة لموقعه أوقاتبجدول لتزم نوسهالي األ المنصوصة في كتيبلتزم بجميع سياسات البرنامج نسوف نحن  /أنا/ 

 ؛موقعها
e.  ألي تغييرات؛ الطفولة المبكرةومكتب تعليم معلمتها  /معلمهوإبالغ طفلنا محدثة  /طفلي بقى معلوماتنسوف نحن  /أنا 
f. بنا  /بي فيالدلفيا حتى يمكن االتصالفي منطقة اتصال لنا  /لي شغاللديه رقم هاتف طفلنا  /إن معلم طفليتأكد دوماً نسوف نحن /أنا

 لذلك. الحاجة في حال دعت 
 

 
 

 
 

 
 
 

          

______________________   ____________________________________________________________  
    تاريخ الميالد                          اسم الطفل

 

 

__________________________   ____________________________________________________________________ 

 التاريخ         ألمر األولتوقيع األهل/ولي ا

 

 

__________________________   ____________________________________________________________________ 

 التاريخ         توقيع األهل/ولي األمر الثاني
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THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 

OFFICE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
440 N. BROAD STREET 

PHILADELPHIA, PA  19130-4015 
 
 

Form #7:  CHILD HEALTH ASSESSMENT/PHYSICAL EXAM ( النموذجملء هذا  فضلك اطلب من طبيب طفلكمن )  
 

   

Child’s Name (Last): Child’s Name (First): Child’s Date of Birth: 

 
Parent/Guardian Name: 
 

Address: Contact Phone #: 
 

 

PA childcare providers must document that enrolled children have received age-appropriate health services and immunizations that meet the current schedule of 
the American Academy of Pediatrics, 141 Northwest Point Blvd., Elk Grove Village, IL, 60007.  The schedule is available at www.aap.org or Faxback 847/758-0391 
(document #9535 and #9807).  Print copies provided by DPW have the schedule on the back of the form. 
  

Health history and medical information pertinent to routine care and 
emergencies (describe, if any): 

 NONE 

DATE OF MOST RECENT WELL-CHILD/PHYSICAL EXAM: 

Allergies to food or medicine (describe, if any): 
 

 NONE 

Do not omit any information.  This form may be updated 
by health professional (initial and date new data). 
 

    

LENGTH/HEIGHT WEIGHT BLOOD PRESSURE 

 
___________IN/CM    %ILE___________ 

 
___________LB/KG  %ILE___________ 

(BEGINNING AT AGE 3) 

____________ / ____________ 

PHYSICAL EXAMINATION  = NORMAL IF ABNORMAL - COMMENTS 

HEAD/EYES/EARS/NOSE/THROAT   

TEETH   

CARDIORESPIRATORY   

ABDOMEN/GI   

GENITALIA/BREASTS   

EXTREMETIES/JOINTS/BACK/CHEST   

SKIN/LYMPH NODES   

NEUROLOGIC & DEVELOPMENTAL   
       

IMMUNIZATIONS DATE DATE DATE DATE DATE COMMENTS 

DTap/DTP/Td       

POLIO       

HIB       

HEP B       

MMR       

VARICELLA       

MENINGOCOCCAL       

PNEUMOCOCCAL       

INFLUENZA       

HEP A       

ROTAVIRUS       

OTHER/TB    
   

SCREENING TESTS DATE OF TEST NOTE HERE IF RESULTS ARE PENDING OR ABNORMAL 

LEAD   

ANEMIA (HGB/HCT)   

URINALYSIS (UA) at age 5   

HEARING (subjective until age 4)   

VISION (subjective until age 3)   

PROFESSIONAL DENTAL EXAM   

HEALTH PROBLEMS OR SPECIAL NEEDS, RECOMMENDED TREATMENT/MEDICATIONS/SPECIAL CARE  (attach additional sheets if necessary) 
 

 NONE                                                                                                                                               NEXT APPOINTMENT – MONTH/YEAR: 
  

MEDICAL CARE PROVIDER: SIGNATURE OF PHYSICIAN OR CRNP: 

ADDRESS: 

ZIP CODE: PHONE: LICENSE NUMBER: DATE FORM SIGNED: 
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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 مكتب تعليم الطفولة المبكرة
440 N. BROAD STREET 

PHILADELPHIA, PA  19130-4015 
 

 فحص األسنان /صحة األسنان: 8نموذج #
 

 

 _______________________________________________________ تاريخ الميالد ______________________اسم الطفل 

 

 أولياء األمر /: يعبئه األهل1القسم 

 

 إذا "نعم"، تاريخ أخر زيارة طفلك لطبيب األسنان ____________ –نعم   ال  . هل ذهب طفلك إلى طبيب أسنان؟ 0

 إذا كان "نعم"، فكم مرة؟ _________ –نعم   ال  . هل يعاني )أو كان يعاني( طفلك من تسوس أو نخر في األسنان؟ 2

 نعم   ال   أسنانها، اللثة، أو الفم؟  /مشاكل مع أسنانه أي. هل لدى طفلك 3

 _______________________________________________________________________إذا كان "نعم"، الرجاء قدم وصفا 

 بالفرشاة؟ ____________________ أسنانها /. كم مرة في اليوم ينظف طفلك أسنانه4

 

 

SECTION 2:  Completed by child’s Dentist 
 
1.  Date of child’s most recent: 

      Dental Examination _____________     Teeth Cleaning _______________     Fluoride Treatment _______________ 

2.  Has child ever needed dental treatment?         No       Yes  

     If Yes, type of dental treatment _____________________________________________________________________________ 

     Has dental treatment been completed?         No       Yes – if ‘Yes’, date of completion _______________ 

3.  Date of child’s next dental visit _______________           

 
                       
            Dental Office Stamp 
           ___________________________________ 
My signature certifies the accuracy of this information.                
           
     Dentist’s Signature __________________________________________ 

     Date _______________ 

           ___________________________________ 

 
        
 
 

Page 27 
 

 



 

 
 

 

I T ’ S  T I M E  T O  G O  T O  T H E  D E N T I S T !  
 

Please Note:  

 Addresses and phone numbers may change over time; call before visiting any of the providers listed below. 

 For additional dental providers and/or information, please refer to the following: 

o 1-800-DENTIST (Toll-free, nationwide) 

o 215-925-6050 – Philadelphia County Dental Society (for private dentists in your area) 

o American Academy of Pediatric Dentistry   -   www.aapd.org 

o American Dental Association   -   www.mouthhealthy.org 

o PCCY (Public Citizens for Children and Youth)   -   215-563-5848   -   www.pccy.org/issues/child-health/dental 

o Philadelphia Department of Public Health   -   www.phila.gov/health/services/Serv_DentalCare.html 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3509 N. Broad St., 19140 

- within Temple Hospital, 

Boyer Pavilion, 6th Floor 

21 5 -7 0 7 - 6 41 1  

PEDIATRIC DENTAL ASSOCIATES 

 

6404 E. Roosevelt Blvd., 19149 

21 5 -7 4 3 - 3 70 0  

 

2301 E. Allegheny Ave., 19134 

21 5 -2 8 2 - 8 00 0  

 
PENN DENTAL MEDICINE 

Pediatric Dentistry 

240 S. 40th St., 19104 

215-898-8965 

 

 
ST .  CHRISTOPHER ’S  

Pediatric Dentistry 

3601 A. St., 19134 

215-427-5065 

P H I L A D E L P H I A  D E P A R T M E N T  O F  P U B L I C  H E A L T H  –  C I T Y  H E A L T H  C E N T E R S  
 

H E A L T H  CE N T E R  #2  H E A L T H  CE N T E R  #3  H E A L T H  CE N T E R  #4  H E A L T H  CE N T E R  #5  

1930 S. Broad St., Unit #14, 19145 555 S. 43rd St., 19104 4400 Haverford Ave., 19104 1900 N. 20th St., 19121 

215-685 -1822  215-685 -7506  215-685 -7605  215-685 -2938  
 

H E A L T H  CE N T E R  #6  H E A L T H  CE N T E R  #9  H E A L T H  CE N T E R  #10  

301 W. Girard Ave., 19123 131 E. Chelten Ave., 19144 2230 Cottman Ave., 19149 

215-685 -3816  215-685 -5738  215-685 -0608  

F E D E R A L L Y  Q U A L I F I E D  H E A L T H  C E N T E R S  
 

ES P E R A N Z A  H E A L T H  C E N T E R  FA I R M OU N T  H E A L T H  CE N T E R  MA R I A  DE  LO S  S A N T O S  

3156 Kensington Ave., 19134 1412 Fairmount Ave., 19130 401 W. Allegheny Ave., 19133 

215-302 -3156  215-684 -5349  215-291 -2509  
 

AB B OT T S F O R D -FA L L S  H E A L T H  AN N E X  S T E P H E N  &  SA N D R A  SH E L L E R  (11 T H  S T .  FA M I L Y  H E A L T H )  

4700 Wissahickon Ave., Suite 110, 19144 6120-B Woodland Ave., 19142 850 N. 11th St., 19123 

215-843 -9720  215-727 -4721  215-769 -1100  

 

 T E M P L E  
School of Dentistry 

3223 N. Broad St., 19140 

215-707-2863 

 

240 Geiger Rd., 19115 

21 5 -6 7 7 - 0 38 0  

 

6801 Ridge Ave., 19128 

21 5 -4 8 3 - 6 63 3  

 

1430 Snyder Ave., 19145 

21 5 -4 6 7 - 6 00 0  

CAVITY BUSTERS 

KIDS SMILES 

 

2107-B Cottman Ave., 19149 

21 5 -2 3 5 - 4 06 0  

 

5675 N. Front St., 19120 

21 5 -2 2 4 - 0 44 0  

 

2459 Aramingo Ave., 19125 

21 5 -4 2 7 - 2 80 0  

DENTAL DREAMS 

 

7122 Rising Sun Ave., 19111 

21 5 -7 2 5 - 8 30 0  

DOUGLAS R. REICH, DMD 

 

 

 

2821 Island Ave., 19153 

Suite 210 

21 5 -4 9 2 - 9 29 1  

 

 

5828 Market St., 19139 

Entrance B 

21 5 -7 4 7 - 6 90 1  
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 ةيمنطقة فيالدلفيا التعليم
 المبكرةمكتب تعليم الطفولة 

440 N. Broad Street  
Philadelphia, PA  19130-4015 

 

2017-2016مواقع شركاء المجتمع للتعليم قبل المدرسي لعام   
 المواقع مدرجة مع الرمز البريدي

 المجتمع.كاء مباشرة إلى وكالة شرقم بتسليم طلب طفلك باليد أحد هذه المواقع، تقدم طلبا إلى إذا كنت تريد أن 
 

 العنوان الوكالة الشريكة
الرمز 
 البريدي

 رقم الهاتف

البرنامج 
المقدم: البداية 

المبكرة، 
حسابات ما قبل 

 الروضة

قبل و/أو تقديم 
الدفع الرعاية )

 مطلوب(

Brightside Academy - Market 4011-13 Market St. 19104 215-386-0910 HS YES 

Caring Center 3101 Spring Garden St. 19104 215-386-8245 HS / PKC YES 

CPA - West Philadelphia Community 

Ctr. 3512 Haverford Ave. 19104 215-386-4075 HS / PKC YES 

Comm. Ed. Alliance/Belmont 907 N. 41st St. 19104 215-386-5768 HS / PKC YES 

Montgomery Early Learning – Fam. 1st 3939 Warren St. 19104 215-382-2499 PKC YES 

Parent-Infant Center 4205 Spruce St. 19104 215-222-5480 PKC YES 

Sound Start 2970 Market Street 19104 267-941-1600 PKC YES 

Children's Village 125 N. 8th St. 19106 215-931-0190 HS / PKC YES 

Green Byrne Child Care Center 600 Arch St. 19106 215-861-3606 PKC YES 

Tuny Haven Int'l Early Learning Ctr. 

111 S. Independence 

Mall East 19106 215-440-9420 HS / PKC YES 

Chinatown Learning Center 1034 Spring St. 19107 215-922-4227 HS YES 

ALGEN - Franklin Day  Northeast 6902 Rising Sun Ave. 19111 215-389-2991 HS 

 
Grace Neighborhood/Bethany Academy 6537 Rising Sun Ave. 19111 215-742-1300 HS YES 

Ken-Crest - Northeast  7200 Rising Sun Ave. 19111 215-342-9800 PKC YES 

Kinder Academy - Castor 7332 Elgin Ave. 19111 267-571-6800 HS YES 

Just Children - Grant 2901 Grant Ave. 19114 215-677-1711 PKC YES 

Bambi Day Care Center 500 Red Lion Rd. 19115 215-464-8623 PKC YES 

Federation Early Learning - Lassin 10800 Jamison Ave. 19116 215-725-8930 x155 HS / PKC YES 

Childspace Main 

7406 Germantown Ave., 

Smith Hall 19119 215-248-3080 HS YES 

ASPIRA 6301 N. 2nd Street 19120 215-324-7012 HS  NO 

Rising Sun Children's Center 5224 Rising Sun Ave. 19120 215-457-7730 PKC 

 Today's Child Learning Center - 

Feltonville 4901 Rising Sun Ave. 19120 215-456-3005 HS NO 

Your Child's World - North 5837 N. 2nd St. 19120 215-924-4175 HS YES 

Community Concern #13 

2721 Cecil B. Moore 

Ave. 19121 215-236-5024 PKC YES 

YMCA - North 1400 N. Broad St. 19121 215-235-6440 PKC YES 

CPA - North  R.W. Brown Community Ctr 1701 North 8th Street 19122 215-763-0900 PKC YES 



 

 
 

 

 ، تكملة2017-2016مواقع شركاء المجتمع للتعليم قبل المدرسي لعام 

 

 العنوان الوكالة الشريكة
الرمز 
 البريدي

 رقم الهاتف

البرنامج المقدم: 
البداية المبكرة، 
حسابات ما قبل 

 الروضة

قبل و/أو تقديم 
الرعاية )الدفع 

 مطلوب(

Norris Square Civic Association - 

Main 2011 N. Mascher St 19122 215-634-2251 HS YES 

Norris Square - St Bonnie's Head Start 2010 N. Mascher St. 19122 215-425-5119 HS YES 

Brightside Academy - Broad & Girard 915 N. Broad Street 19123 215-235-2550 HS YES 

Brightside Academy - East Erie 1500 E. Erie Ave. 19124 215-533-6321 HS YES 

Grace Trinity Day Care Center 5200 Oxford Ave. 19124 215-535-3885 PKC YES 

Grace Neighborhood Main 5221 Oxford Ave. 19124 215-535-8200 HS YES 

Pratt Street Learning Center 899 Pratt St. 19124 215-289-1940 HS YES 

SPIN - Frankford 1642 Orthodox St. 19124 215-831-3158 HS / PKC YES 

Brightside Academy - Kelly's Corner 2501 Kensington Ave. 19125 215-739-7466 HS 

 
Ken-Crest - Lehigh 2600 B. St. 19125 215-427-1570 HS / PKC YES 

Your Child's World - Main 7120 N. Broad Street 19126 215-924-4195 HS / PKC YES 

YMCA - Roxborough 7219 Ridge Ave. 19128 215-482-3900  PKC YES 

Young World Early Learning Ctr.  1737 Fairmount Ave. 19130 215-763-7656 HS / PKC YES 

Childspace West 4910 Wyalusing Ave. 19131 215-473-7914 HS YES 

Just Children - Conshohocken 

4723 Conshohocken 

Ave. 19131 215-473-5757 HS YES 

Methodist Services/Educare 4300 Monument Rd. 19131 215-877-1925 x112 HS YES 

Elwyn Apple SEEDS Lehigh 2001 W. Lehigh Ave. 19132 215-383-1552 HS / PKC NO 

Total Childcare/Prodigy Learning 

3345 W. Hunting Park 

Ave. 19132 215-228-7678 PKC YES 

APM - Main 2318 N. Marshall St. 19133 215-839-3313 HS / PKC YES 

APM - Rivera 2603-11 N. 5th St. 19133 267-773-6098 HS NO 

APM - Trinidad 1038 W. Sedgley Ave. 19133 215-995- 2099 HS NO 

Brightside Academy  - Plaza 217 W. Lehigh Ave. 19133 215-203-0494 PKC 

 
Brightside Academy - Congresso 2800 American St. 19133 215-427-1726 PKC 

 
Education Works 3149 Germantown Ave. 19133 215-221-6900 HS YES 

Lighthouse - Lehigh 152 W. Lehigh Ave. 19133 215-425-7800 HS YES 

Lighthouse -  Somerset 141 W. Somerset St. 19133 215-425-7800 HS 

 
Brightside Academy - East Allegheny 341 E. Allegheny Ave. 19134 215-291-5525 HS YES 

Brightside Academy - Harrowgate 3528 I St. 19134 215-426-7300 HS 

 
Brightside Academy - K & A 1819 E. Allegheny Ave. 19134 215-426-7403 HS 

 
Ken-Crest - Kensington 901 E. Ontario St. 19134 215-739-4547 HS / PKC YES 

Norris Square Civic Association - 

Willard 3070 Frankford ave. 19134 215-291-4143 HS NO 

Creative Learning Environments 4800 Longshore Ave. 19135 215-332-2360 HS YES 



 

 
 

Grace Neighborhood/ St. Stephens  4201 Princeton Ave. 19135 215-624-3262 PKC YES 



 

 
 

 ، تكملة2017-2016مواقع شركاء المجتمع للتعليم قبل المدرسي لعام 

 

 العنوان الوكالة الشريكة
الرمز 
 البريدي

 رقم الهاتف

البرنامج المقدم: 
البداية المبكرة، 
حسابات ما قبل 

 الروضة

قبل و/أو تقديم 
الرعاية )الدفع 

 مطلوب(

Kidsville Learning Center 

1340 E. Washington 

Lane 19138 215-224-3718 HS YES 

TYL II, Inc. 5124 Walnut St. 19139 215-474-9025 PKC YES 

APM - Satellite 4221 N. 2nd Street 19140 215-839-3313 PKC YES 

Brightside Academy - Courtland 543 W. Courtland St. 19140 215-329-0614 HS YES 

Brightside Academy - West Erie 111 W. Erie Ave. 19140 215-634-1970 HS YES 
Brightside Academy - 3rd & 

Westmoreland 3230 N. 3rd St. 19140 215-634-3018 HS YES 

Ken-Crest - North 3907 N. Broad St. 19140 215-227-0534 HS / PKC YES 

Mercy Neighborhood Ministries of 

Phila 1939 W. Venango St. 19140 215-227-4393 HS YES 

Porters Day Care 1434-38 Belfield Ave. 19140 215-329-2300 HS / PKC YES 

Brightside Academy - Upper North 

Broad 4920 N. Broad St. 19141 215-457-5708 HS YES 

Little Friends Child Care Ctr. 1727 Nedro Ave. 19141 215-276-3014 PKC YES 

Precious Angels 6100 Broad St. 19141 215-224-6880 HS YES 

Your Child's World - Southwest 2406 S. 71st St. 19142 215-289-2026 HS 

 
Algen - Harvard Children's Academy 4900 Baltimore Ave. 19143 215-729-9900 HS YES 

Brightside Academy - 56th & 

Woodland 5600 Woodland Ave. 19143 215-727-1576 HS YES 

Creative Children's Academy LLC 311 S. 56th St. 19143 215-476-4682 PKC YES 

Ken-Crest - West 5900 Elmwood Ave. 19143 215-726-2310 HS / PKC YES 

Algen - AWB Children's Center 196 E. Herman St. 19144 215-848-1974 HS YES 

Brightside Academy - West Chelten 139 W. Chelten Ave. 19144 215-713-0999 HS YES 

Childspace Too  5517 Greene St. 19144 215-849-1660 HS YES 

Settlement Music Sch- Germantown 6128 Germantown Ave. 19144 215-320-2618 HS NO 

Diversified Comm. Svcs. - Dixon 2201 Moore St. 19145 215-334-2662 HS YES 

Elwyn Apple SEEDS South 1930 S. Broad St. 19145 

215-422-4902 /  

215-301-9375 HS 

 
Molly's Child Care 1610 McKean St. 19145 215-551-0114 PKC YES 

Diversified Comm. Svcs. - Western 1613-21 South St. 19146 215-735-1261 HS / PKC YES 

ECE - Bilingual Head Start 762 S. Broad St. 19146 215-844-0178 HS YES 

Settlement Music School - Queen  416 Queen St. 19147 215-320-2670 HS YES 

Algen - Franklin Day Nursery 719 Jackson St. 19148 215-389-2991 HS YES 

Ken-Crest - South 504 Morris St. 19148 215-271-8908 HS / PKC YES 

Youth Enrichment Programs 2029-33 S. 7th St. 19148 215-755-7588 PKC YES 

Brightside Academy - Castor 6000 Castor Ave. 19149 215-289-9103 HS YES 



 

 
 

 

 

 ، تكملة2017-2016مواقع شركاء المجتمع للتعليم قبل المدرسي لعام 

 العنوان الوكالة الشريكة
الرمز 
 البريدي

 رقم الهاتف

البرنامج المقدم: 
البداية المبكرة، 
حسابات ما قبل 

 الروضة

قبل و/أو تقديم 
الرعاية )الدفع 

 مطلوب(

Kinder Academy - Mayfair 6300 Harbison Ave. 19149 215-535-4424 HS / PKC YES 

Your Child's World - Harbison 6595A Roosevelt Blvd. 19149 (215) 289-2026 HS / PKC YES 

Little People's Village 904 N. 66th Str. 19151 215-878-3011 PKC YES 

Little People's Village II 6522 Haverford Ave. 19151 215-474-3011 PKC 

 
A Step Ahead Day Care 7802 Castor Ave. 19152 215-722-4700 PKC YES 

Federation Early Learning - Paley 2199 Strahle St. 19152 215-725-8930 x155 HS / PKC YES 

Kinder Academy - Rhawnhurst 7922 Bustleton Ave. 19152 215-728-7700 PKC YES 

Kinder Academy - Parkwood 3001 Byberry Rd. 19154 215-612-1776 PKC YES 

SPIN - NE 10521 Drummond Rd. 19154 215-612-7583 HS / PKC YES 

SPIN - Parkwood 12640 Dunks Ferry Rd 19154 267-350-2178 PKC 

 
YMCA - NE 11088 Knights Rd.  19154 215-632-0100  PKC YES 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

مرحلة ما قبل المدرسة. أرجو أن تعلم أنه لن يتم قبول الطلبات غير المستوفاة. قبل تقديم طلب التعليم قبل المدرسي  طلبشكرا لك الستكمال 

لألخذ بعين االعتبار طفلك الفرصة لدى لن يكون مكتمال. طفلك طلب الالزمة لجعل النماذج والوثائق الداعمة لطفلك، تأكد من قيامك بتضمين جميع 

النماذج من يفتقد أي  تعليم قبل المدرسيلل /طلبهاطلبهكان في قائمة االنتظار إذا /اسمها اسمهيوضع ما قبل المدرسة وال أن  ببرنامج هالتحاق

 المطلوبة و/أو الوثائق.

 

 ك. قبل تقديم طلب طفلك، من المستحسن إجراء نسخة كاملة لسجالت
 

  
   قدم طلب طفلك لبرنامج التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة بواسطة: 

  
 التسليم باليد: البريد:

 منطقة فيالدلفيا التعليمية منطقة فيالدلفيا التعليمية

 071جناح  –شارع شمال برود  441 شارع شمال برود 440

 09031فيالدلفيا، بنسلفانيا  برنامج مرحلة ما قبل المدرسة – 170جناح 

  19130-4015فيالدلفيا، بنسلفانيا 

 أو ضعه في 170قم بتسليم طلب طفلك باليد إلى جناح  

 يخص يغلف وضع المغلف في صندوق االستالم الذم أسابيع لتسليم البريد. 3لمدة تصل إلى أعطي مجال 

 البداية المبكرة/ المستقبل المشرق لمرحلة ما قبل المدرسة 

 منطقة فيالدلفيا التعليمية مدخل شارع برودوالكائن في بهو  

  

  .الفاكسالمرسلة بطلبات اللن تقبل 

 

 تسليمه مباشرة إلى شريك المجتمع.بواسطة ريك المجتمع شلطفلك لبرنامج التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة  قدم طلب

 

 

عنوان المنزل و/أو عنوان البريد اإللكتروني. أنه سيكون من  ك،هاتفيرجى إعالم مكتب تعليم الطفولة المبكرة في حالة حدوث تغييرات على رقم 

مكتب عبر إليكم  ناأو إذا تم إرجاع بريد الفعالحساب البريد إلكتروني غير ال يعمل، طفلك فرصة التحاق بسبب رقم هاتف أضاع المؤسف إذا 

 البريد.

 

 .215-400-4270مكتب تعليم الطفولة المبكرة عبر الهاتف ب.  إذا كان لديك أية أسئلة أو تحتاج إلى المساعدة، الرجاء االتصال لكم شكرا
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حال للخدمات في مرافق أخرى دون اعتبار للعرق، تومنطقة فيالدلفيا التعليمية للخدمات مع تقديم طلبات وفقا لقوانين الحقوق المدنية االتحادية والدولة والمتطلبات التنظيمية، لديك الحق في 

تم انه شكوى تمييز إذا كنت تشعر تقديم ك الحق في اللون، األصل القومي، الجنس، الميول الجنسية، العجز، السن، الدين، النسب، عضوية االتحاد أو أي فئة أخرى من فئات محمية قانونا. لدي
 شكاوى التمييزتقديم ومي، الجنس، الميول الجنسية، العجز، السن، الدين، والنسب، عضوية االتحاد أو أي فئة أخرى من فئات محمية قانونا. يجوز التمييز على أساس العرق، اللون، األصل الق

 أي من التالية:بواسطة 
 

Bureau of Equal Opportunity  Commonwealth of Pennsylvania Office of Civil Rights 
Southeast Regional Office  Human Relations Commission U. S. Department of Health and Human Services ~ Region III 
801 Market St. ~ Suite 5034  110 N. 8

th
 St.   150 S. Independence Mall West 

Philadelphia, PA  19107  Philadelphia, PA 19107  Suite 436, Public Ledger Building 
       Philadelphia, PA  19106  

 


