
أولیاء األمور األعزاء،  3 ینایر 2023 

لقد دخلت منطقة مدارس دنفر العامة في شراكة مع إدارة الطفولة المبكرة في كولورادو لمواصلة توسیع برنامج التعلیم المبكر لیستوعب المزید من التالمیذ واألسر. 

تساعد مرحلة التعلیم قبل المدرسي وتدعى تعلیم األطفال المبكر و ECE أیًضا األطفال الصغار على النمو والتطور عقلًیا واجتماعًیا وعاطفًیا. یعمل ھذا التأسیس القوي على 
تجھیزھم بنجاح لاللتحاق بالمدرسة االبتدائیة ومواصلة متعة التعلم. 

ستختلف مرحلة اختیار المدارس كثیراً ھذا العام ألسر أطفال مرحلة التعلیم المبكر ECE عما كانت علیھ السنوات الماضیة بسبب تمریر المصوتین في كولورادو لمقترح 
EEProposition EE والذي مرره حاكم الوالیة بولیس إلى قانون في إبریل 2022. بموجب برنامج الوالیة الجدید الذي یطلق علیھ اسم البرنامج الشامل لمرحلة تعلیم 
ما قبل المدرسة، ستتبع األسر عملیة تقدیم الطلبات والقرعة الجدیدة التي أقرتھا إدارة الطفولة المبكرة في كولورادو (CDEC) لمطابقة أطفالھم مع أحد برامج مرحلة ما 

قبل المدرسة عالیة الجودة في أكثر من 80 مدرسة في مدارس DPS أو من خالل الجھات الخاصة التي تقدم خدمات التعلیم لھذه المرحلة. 
ال تتوفر لدینا الكثیر من المعلومات في الوقت الحالي ولذا نحث األسر على التقدم بالطلبات في أقرب وقت ممكن للتعرف على اإلجراءات الجدیدة. 

یرجى اتباع الخطوات التالیة للتقدم بطلبات لمرحلة التعلیم المبكر ECE لدى منطقة مدارس دنفر العامة: 

ECE3 (األطفال سن 3 سنوات) 
(1https://تقدم في موقع اختیار المدارس على

/dps.schoolmint.net في الفترة بین 13 ینایر 
و14 فبرایر (تغلق 4 عصراً). اختر حتى 12 برنامجاً 

ترغب في التقدم إلیھم. 
تقدم على موقع UPK في الفترة من 17 ینایر حتى 15 فبرایر لترى 2)

إذا كنت تستحق المزید من التمویل. 

ECE4 (األطفال سن 4 سنوات) 
(1https://تقدم في موقع اختیار المدارس على

/dps.schoolmint.net في الفترة بین 13 ینایر و14 فبرایر 
(تغلق في 4 عصراً). لن تختار مدارس ھنا ولن یتم تستجل 

االختیارات حتى تستكمل الخطوة التالیة. 
تـقدم عـلى مـوقـع UPK فـي الـفترة بـین 17 یـنایـر و15 فـبرایـر لـتختار 2)

المدارس التي ترغب في التقدم إلیھا. 

 

 .DPS على عكس نظام القرعة الخاص بمرحلة التعلیم المبكر لدى ECE4 یرجى مالحظة أن العمیلة الجدیدة التي تطبقھا الوالیة لن یكون بھا نظام قائمة االنتظار لبرنامج
وبصفتنا منطقة تعلیمیة تابعة للوالیة یجب أن نمتثل لبرنامج إدارة الطفولة المبكرة في كولورادو واتباع التعلیمات المطبقة على مستوى الوالیة. 

 .https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschoolستتوفر المزید من المعلومات عن البرنامج الشامل لمرحلة ما قبل المدرسة على
نتطلع إلى تزویدكم بمزید من المعلومات فور توفرھا وبدء رحلة أبنائكم التعلیمیة معنا في DPS. إذا كان لدیكم أي أسئلة عن عمیلة التقدم الجدیدة یرجى 

االتصال على إدارة الطفولة المبكرة في كولورادو (CDEC) على الرقم 800.799.5876. 

خالص تحیاتي، بریسكیال 
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