
 

 

 (UPK) برنامج كولورادو العام لمرحلة ما قبل المدرسة 
 ECE عملیة تقدیم جدیدة لمرحلة التعلیم المبكر

 

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. شأنھا شأن جمیع المناطق التعلیمیة 

في الوالیة، تعمل منطقة مدارس دنفر العامة مع إدارة الطفولة المبكرة لمواصلة توسیع برنامج تعلیم األطفال المبكر ببدء عملیة التحاق جدیدة 
برنامج كولورادو العام لمرحلة ما قبل المدرسة (UPK). سیوفر التغییر الجدید دعماً للمصاریف الدراسیة لألسر. 

ماذا یعني ھذا لتالمیذ DPS؟ 
یكفل برنامج UPK Colorado أن یحصل كل طفل في السنة التي تسبق التحاقھ ببرنامج الروضة على مقعد في برنامج دراسي طوعي ●

لمرحلة ما قبل المدرسة بدوام جزئي (15 ساعة على األقل) بتمویل من الوالیة بدءاً من  
العام الدراسي 2023-2024 شریطة استكمال طلب UPK وحضور برنامج/مدرسة من بین أحد الجھات الموفرة للخدمة التعلیمیة (مثل 

 .(DPS
التالمیذ البالغون من العمر 4 سنوات ممن لدیھم عوامل مؤھلة مؤھلون للحصول على ساعات إضافیة مجانیة في مرحلة ما قبل ●

المدرسة. 
التالمیذ البالغون من العمر 3 سنوات ممن لدیھم عوامل مؤھلة مؤھلون لاللتحاق ببرنامج دوام جزئي (10 ساعات في ●

األسبوع) على األقل. 

ماذا یعني ذلك لبرامج مرحلة التعلیم المبكر ECE التابع لمدارس دنفر العامة DPS؟ 
ستتمكن برامج ECE في DPS من خدمة 20 تلمیذاً في الصف بدالً من الحد األقصى السابق البالغ 15 تلمیذاً. ●
ھذا ال یعني أن الصفوف ستضم 20 تلمیذاُ لكن یوفر ذلك مزیداً من المرونة الستیعاب احتیاجات التالمیذ. ●

 

تواریخ مھمة: 
الجمعة 13 ینایر حتى الثالثاء 14 فبرایر الساعة 4 عصراً - یجب على أولیاء أمور تالمیذ مرحلة التعلیم المبكر ECE استكمال ●

 .DPS في مدارس SchoolChoice طلب
الثالثاء 17 ینایر حتى الثالثاء 15 فبرایر الساعة 4 عصراً - یجب على أولیاء أمور تالمیذ مرحلة التعلیم المبكر ECE استكمال ●

 .(UPK) طلب برنامج كولورادو العام لمرحلة ما قبل المدرسة
یجب اتباع الخطوات التالیة للتقدم بطلبات لمرحلة التعلیم المبكر ECE لدى منطقة مدارس دنفر العامة (DPS). انقر ھنا لمزید من ●

المعلومات عن عملیة التقدیم. 
نحث األسر على التقدم بالطلبات في أقرب وقت ممكن للتعرف على اإلجراءات الجدیدة. انقر ھنا لمزید من المعلومات عن برنامج ●

.(UPK) كولورادو العام لمرحلة ما قبل المدرسة

https://dps.schoolmint.net/
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://docs.google.com/document/d/1_o54O2wPX-ReqjKMyt0XpCnMn6gmCYNGYOudABX4C6c/edit
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://www.colorado.gov/governor/news/6621-state-finalizes-plan-new-department-early-childhood-lays-foundation-universal-preschool%23:~:text=Voluntary,%2520Universal%2520Preschool&text=Under%2520the%2520program,%2520by%2520July,to%2520the%2520child%2520entering%2520kindergarten
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool/qualifying-factors
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool/qualifying-factors


كیف یمكنني الحصول على المزید من المعلومات؟ 
نحن ملتزمون بمشاركة معلومات مع كل الجھات المھنیة فور توفرھا. یرجى مواصلة متابعة صفحة  برنامج كولورادو العام لمرحلة ما قبل المدرسة 

(UPK) و صفحة برنامج UPK وDPS  للتعرف على أحدث المستجدات. باإلضافة إلى ذلك، یرجى الرجوع إلى ھذه الموارد. 

األسئلة الشائعة ●
خطاب ألولیاء األمور ●
إذا كان لدیكم أي أسئلة، یرجى التواصل مع إدارة الطفولة المبكرة في كولورادو على الرقم 800.799.5876، أو على البرید ●

 cdec_communications@state.co.usاإللكتروني

ما ھي عملیة التقدیم لألسر؟ 
انقر ھنا لالطالع على خطاب لألسر یوضح تفاصیل العملیة. 

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

ینایر 13
لدى  SchoolChoiceتفتح عملیة اختیار المدرسة 

DPS.
ینایر 17

UPK Coloradoتفتح طلبات التقدم لبرنامج 
ǑƤ# ңƧƣ ǒỸǎƤƁǎ ƥқƚǔƤƣ ǑƹƣỸǔƣỷ ǒỷƳƁҗƣỷ ƉỸǎǔỷ ỹǜƹ  ƥƹƤƌǔƣỷ

 ңƝǎƧƣỷECE  ǑƧỸƌƣỷ ңƖƫқ ұ ңỷқƧ ǑƚƁƫƧ Ƶқƣ)DPS.(

فبرایر 14
لدى  SchoolChoiceیغلق التقدم في كل من عملیة 
DPS و

.UPK Coloradoوبرنامج   
ƩƝƧƧ ǒƙƳ ỹңƙừ Ƹƕ ǒỸǎƤƁƣỸǎ ƥқƚǔƣỷ ƶƤƋ ңҳƽỷ ǖ# ƫ 

ǐқƹқǜƣỷ ǒỷ ỷңǜƿỷ ƶƤƋ ƓңƌǔƤƣ.

ECE 4
 تقدم بالطلبات على موقع 1.

اختیار المدارس 
SchoolChoice   لدى

DPS . لن تسجل اختیارات
المدارس إال إذا استكملت 

الخطوة التالیة
UPK  ңỸǔҗǔƣتقدم على موقع 2.

 Ƹƕ ỹƐңǔ Ƹǔƣỷ ұ ңỷқƧƣỷ
ƥқƚǔƣỷ ỸƲƹƣữ.

 ECE 3
تقدم بالطلبات على موقع 1.

اختیار المدارس 
SchoolChoice   لدى

DPS.  ƶǔ#  ңǔҗỷ12 
 ƥқƚǔƣỷ Ƹƕ ỹƐңǔ  ỸǜƧỸƫңǎ

ƥƲƹƣữ.
UPK  Ƶңǔƣتقدم على موقع 2.

 ƩƧ қƹүƧƣỷ Ƙ# ǔҳǔ ǒƫƝ ỷҝữ
ƟƹƳƧǔƣỷ.

https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
https://earlyeducation.dpsk12.org/dps-ece-choice-faqs/
https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
mailto:cdec_communications@state.co.us
https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
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