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؟ هناك فرص أكثر  Pre-Kindergartenهل أنت مستعد لليوم األول لطفلك في برنامج ما قبل الروضة 

من أي وقت مضى مع عروض متنوعة لكل أسرة و في كل اإلحياء السكنية . تقدم بطلب التسجيل لطفلك 

أبريل )نيسان( لكي ُيدخل طلبه في عملية اإلختيار في شهر مايو  24في برنامج ما قبل الروضة قبل يوم 

 )أيار( .

 التقديم عملية سهلة :

 اسرتك أكثر باستخدام دليل برنامج ما قبل الروضة اختر البرنامج الذي يناسب. 1

 .MNPS.org ، و موقع  Enrollment Centers)الدليل متوفر في المدارس اإلبتدائية ، مراكز التسجيل 

 حضر جميع المستندات المطلوبة .. 2

 15في أو قبل أعوام  أربعةيجب أن يبلغ الطفل  – record of birth الوالدةشهادة الميالد أو سجل 

 .)مع وجود بعض اإلستثناءات(  2015أغسطس )آب( ، 

  بوليصة مالك الدار ،فاتورة خدمة ، تلفون ، عقد ايجار ، أو  – Davidsonو إثبات السكن في مقاطعة 

مثل رخصة القيادة ، بطاقة هوية صادرة من الوالية ، جواز سفر ، أو  – كذلك بطاقة هوية ولي األمرو 

 . هوية عسكرية

 ُزر أحد مراكز التسجيل في ناشفيل .. 3

   بعد ملئ اإلستمارة ، سوف ُنعلمك متى و كيف سوف تتم عملية اإلختيار في برامج ما قبل الروضة

Pre-K اإللتقاء بمدير  و زيارة المدارس التي ترغب فيها ،عك على جفي ناشفيل . و أثناء ذلك ، نش

 المدرسة ، و معرفة ما الذي يمكن أن تتطلع اليه أنت و طفلك من برنامج ما قبل الروضة .

للتعليم المبكر و  Rossو  Bordeaux استمارات التقديم متوفرة مراكز التسجيل اإلثني عشر و مراكز 

 مركز خدمة العمالء في اإلدارة التعليمية .

 

 

 

 

 

 
 
 خدماتها ، الى  برامجها الدخول او القبول في اإلعاقة أو/و  العمر، ، اللون ، القومي األصل ، الجنسي الميل ، الجنسية الهوية ، الجنس ، العقيدة ، الدين ، العرق أساس على MNPS العامة ناشفل متروبوليتان مدارس تميز ال

 التوظيف .  أو التشغيل إجراءات في تميز ال أنها كما.  تشغيلها أو أنشطتها أو ،

Antioch High School                   
1900 Hobson Pike, Antioch 37013 

    Cane Ridge High School              
12848 Old Hickory Blvd., Antioch 37013 

    Glencliff High School           
160 Antioch Pike, Nashville 37211 

Hillsboro High School 
3812 Hillsboro Rd., Nashville 37215 

Hillwood High School 
400 Davidson Rd., Nashville 37205 

Hunters Lane High School 
1150 Hunters Lane, Nashville 37207 

Maplewood High School 
401 Walton Lane, Nashville 37216 

McGavock High School 
3150 McGavock Pk., Nashville 37214 

Overton High School 
4820 Franklin Rd., Nashville 37220 

McKissack Middle Prep 
915 38th Ave. North, Nashville 37209 

Stratford High School 
1800 Stratford Ave., Nashville 37216 

Whites Creek High School 
7277 Old Hickory Blvd. 
Whites Creek 37189 

Bordeaux Early Learning Center 
1910 South Hamilton Rd., 

Nashville 37218 

Ross Early Learning Center 
601 McFerrin Ave., Nashville 37206 

Customer Service Center 
2601 Bransford Ave., Nashville 3 7204 
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