
 
   Neighborhood Centerصورة من تصویر 

 
 تتضمن مزایا البرنامج: 

معلمین ذوي خبرات وحاصلین على درجات علمیة في مجال  •
 التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة  

زة تشمل األطفال ذوي االحتیاجات  • بیئة فصول دراسیة ُمعزَّ
 الخاصة  

 التسجیل في مرحلة ریاض األطفال واالنتقال  •
 المشاركة األسریة والمجتمعیة  •
 فریق معلمین وبرامج ثنائیة اللغة  •

 

خدمات الیوم الدراسي بدوام جزئي ودوام كامل في  
 مرحلة ما قبل ریاض األطفال 

م خدمات الیوم الدراسي  تتوفر دور ریاض األطفال التي تُقّدِ
بدوام جزئي لمدة ثالث ساعات مجانًا والیوم الدراسي بدوام 

كامل لمدة ست ساعات في العدید من األماكن في مدینة سیاتل. 
 Early Childhood Education andتُقدَّم خدمات 

Assistance Program )ECEAP برنامج المساعدة ،
مجانًا. إذا كنت بحاجة إلى   لتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة)وا

الحصول على خدمات رعایة األطفال بعد انتھاء یوم الرعایة في  
مرحلة ما قبل المدرسة، فقد تكون مؤھالً للحصول على خدمات 

Working Day Connections Childcare  برنامج)
 Department of الُمقدَّم من رعایة األطفال لآلباء العاملین)

Social and Health Services  )DSHS إدارة ،
سیتعین علیك دفع جزء من  الخدمات الصحیة واالجتماعیة).

 التكلفة. 
 

 خدمات مرحلة ما قبل ریاض األطفال لآلباء العاملین 
یوجد یوم عمل لمدة عشر ساعات لمرحلة ما قبل االلتحاق 

بالمدرسة في بعض األماكن.  قد تكون مؤھالً لالنضمام إلى 
.  DSHS Working Connections Childcareبرنامج 

 سیتعین علیك دفع جزء من التكلفة. 

 

 
  

  

  

Re
ci

pi
en

t 
N

am
e 

A
dd

re
ss

 
C
ity

, 
S
T 

 Z
IP

 C
od

e 

  C
ity

 o
f 
S
ea

tt
le

 D
ep

ar
tm

en
t 

of
 E

du
ca

tio
n 

 
   

an
d 

Ea
rl
y 

Le
ar

ni
ng

  
   

   
  E

CE
AP

 
    

 P
 O

 B
ox

 9
46

65
 

    
   

   
   

   
Se

at
tle

, W
A 

98
12

4 
  

  

 

  
 التسجیل متاح اآلن للعام الدراسي  

2021-2022   
  

لألسر المؤھَّلة التي لدیھا   مجانًا 
 سنوات   4أو  3أطفال بعمر 

 

 

 

 

 

 



 

    برامج الجزء من یوم:
 

El Centro de la Raza  
José Marti Child Development Center  

 S. ● Seattle, WA 98144 Ave. th2524 16 
(206) 957-4619  

   یتحدث اللغة اإلسبانیة -فریق عمل ثنائي اللغة  ♦
  

Refugee & Immigrant Family Center  
6535 Delridge Way SW● Seattle, WA 98106  

(206) 767-6896  
   یتحدث اللغات الصومالیة، واإلسبانیة، والفیتنامیة –فریق عمل ثنائي اللغة  ♦

 

SeaMar Community Health Center  
1040 S Henderson ● Seattle, WA 98108  

(206) 788-3245  
 یتحدث اللغة اإلسبانیة   -فریق عمل ثنائي اللغة  ♦
  

 برامج الیوم الدراسي:
 

Experimental Education Unit  
University of Washington  

Box 357925 ● Seattle, WA 98195-7925  
(206) 221-2910  

 

Primm ABC Preschool and Child Care  
4455 S Brandon St. ● Seattle, WA 98118  

(206) 723-2038  
  

 

 
Refugee Women’s Alliance (ReWA)  

6230 Beacon Ave. S. ● Seattle, WA 98108  
(206) 723-3304  

یتحدث اللغات األمھریة، والعربیة، والكمبودیة، والصینیة،   -فریق عمل ثنائي اللغة  ♦
  واألورمو، والصومالیة، والتیغرینیة، والفیتنامیة

  

Refugee Women’s Alliance (ReWA)  
  Lake Cityفي 

● Seattle, WA 98125 th2828 NE 127   
(206) 743-8560  

 یتحدث اللغات العربیة، واإلسبانیة، والماندارین –فریق عمل ثنائي اللغة  ♦
 

Refugee Women’s Alliance (ReWA) 
 MLKفي 

4008 MLK Jr Way S. Seattle, WA 98108  
(206) 722-0243  

 والفیتنامیة، والتاغالوغیة یتحدث اللغات الصینیة، -فریق عمل ثنائي اللغة  ♦
 

Southwest Early Learning 
5405 Delridge Way SW● Seattle, WA 98106 

(206) 767-6896  
   یتحدث اللغات الصومالیة، واإلسبانیة، والفیتنامیة –فریق عمل ثنائي اللغة  ♦

 

Tiny Tots Child Development Center -Main  
8302 ½   Renton Ave. S.● Seattle, WA 98118  

 (206) 723-1590 
  یتحدث اللغات اإلسبانیة، والتیغرینیة، والفیتنامیة -فریق عمل ثنائي اللغة  ♦ 

 

Tiny Tots Child Development Center East 
Campus  

8318 Renton Ave. S. ● Seattle, WA 98118  
(206) 723-1590  

 یتحدث اللغات األمھریة، والكمبودیة، والصومالیة   –فریق عمل ثنائي اللغة  ♦
 

Tiny Tots Gentle Dragons at Wing Luke  
3701 S. Kenyon St. ● Seattle, WA 98118   

(206) 723-1590  
 یتحدث اللغة الصومالیة  –فریق عمل ثنائي اللغة  ♦

 

Wee Are the World-Right Start 
3756 Rainier Ave S  # E ● Seattle, WA 98118  

(206) 725-9136 
 
 
 
 

 برامج الخدمات الُمقدَّمة لآلباء العاملین:
El Centro de la Raza  

José Marti Child Development Center  
 S. ● Seattle, WA 98144 Ave. th2524 16 

(206) 957-4619  
   یتحدث اللغة اإلسبانیة -فریق عمل ثنائي اللغة  ♦

 

SeaMar Community Health Center  
1040 S Henderson ● Seattle, WA 98108  

(206) 788-3245 
  یتحدث اللغة اإلسبانیة -فریق عمل ثنائي اللغة  ♦

 

Tiny Tots Child Development Center East 
Campus  

8318 Renton Ave. S. ● Seattle, WA 98118  
(206) 723-1590  

 یتحدث اللغات األمھریة، والكمبودیة، والصومالیة   –فریق عمل ثنائي اللغة  ♦
 

**یُرجى االتصال بالموقع الذي تختاره مباشرةً لتحدید األھلیة  
 ومدى توفر الخدمة. 

 

City of Seattle Department of 
Education and Early Learning-

ECEAP 
                   P O Box 94665 
                   Seattle, WA 98124 

  206.386-1900| فاكس:   206.233-5118المكتب: 
 Department ofللحصول على معلومات وأخبار فوریة عن 
Education and Early Learning  إدارة التعلیم والتعلُّم)

  :موقعنا اإللكترونيیُرجى زیارة  المبكر)،
-and-care-www.seattle.gov/education/child

reschoolp    :التواصل معنا عبر 

      

 األھلیة
أغسطس  31سنوات بحلول  4یجب أن یكون عمر طفلك 

 ، باإلضافة إلى الوفاء بالتوجیھات الموضحة أدناه:  2021
 توجیھات الدخل 

 إجمالي الدخل الشھري لألسرة حجم األسرة 
 دوالًرا  1597إلى   -0- 2
 دوالًرا  2013إلى   -0- 3
 دوالًرا  2429إلى   -0- 4
 دوالًرا  2846إلى   -0- 5
 دوالًرا  3262إلى   -0- 6

 6االتصال من أسر یزید عدد أفرادھا عن 
إذا كان دخلك أعلى من المبالغ الموضحة أعاله، فقد تظل 

تھتم  مؤھالً.  لذا، یُرجى االستعالم عن البرنامج الذي
 بالحصول على خدماتھ.

http://www.seattle.gov/education/
http://www.seattle.gov/education/child-care-and-preschool
http://www.seattle.gov/education/child-care-and-preschool
http://www.seattle.gov/education
http://www.seattle.gov/lists/childcare.htm
http://education.seattle.gov/
https://twitter.com/SeattleDEEL
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