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2018 ديسمبر/ كانون األول، –نوفمبر/ تشرين الثاني     نشرة إخبارية لآلباء

 مرحباً!
 أعزائي العائالت،

تالميذنا واآلباء/ أولياء األمور  نودُّ أن نخصص لحظة من الوقت لالحتفاء بالتزام

بالتعليم. إننا نقدم الدعم لنجاح الطالب وانتقال اآلباء عبر مرحلة المدرسة الثانوية 

بواسطة ورشات عمل مجانية لآلباء. الرجاء االطالع على لوحة اإلعالنات في 

المكتب الرئيسي، ولوحة اعالنات منسقة شؤون اآلباء، واالتصاالت الهاتفية من 

، لمعرفة (pupil path، والبريد العادي، ورسائل موقع )(LICHSدرسة )م

اإلشعارات حول فعاليات انخراط  ومشاركة العائالت. يرجى تعبئة استبيان تقييم 

اآلباء لطلب مواضيع ورشات العمل. يسرنا أن نساعدكم إذا كانت لديكم أية أسئلة 

 ء عطلة سعيدة!أو شواغل.                       ونتمنى لكم قضا

 (،  LIC HSمع فائق االحترام والتقدير، منسقو شؤون اآلباء بمدرسة )

Maria Cancemi                

             1855( الرقم الفرعي: 718) 545-7095رقم الهاتف: 

  البريد اإللكتروني:
MCancemi2@schools.nyc.gov                                                                                       

Awatef Ibrahim )متحدثة باللغتين العربية واالنكليزية(  

 AIbrahim3@schools.nyc.gov البريد اإللكتروني:  

                  1854( الرقم الفرعي: 718) 545-7095رقم الهاتف:    

                                                         185المكان: القاعة 

مساًء                         4:00 –صباحاً  8:00من اإلثنين حتى يوم الجمعة 

 )األوقات قابلة للتغيير(  

  الرئيسة جمعية اآلباء الخاصة بكمقابلوا أعضاء مجلس 

Shakera Robinson                أمينة الصندوق                    

Kashona Forrester                                    أمينة السجالت

Darwin Ayabaca  

 انضموا إلينا لحضور االجتماعات الشهرية لجمعية اآلباء

 ( إن جمعية اآلباءPA هي ) وسيلة رائعة لآلباء/ وأولياء األمور لالنخراط
 في تعليم أطفالهم، وتبادل اآلراء، وإثراء مجتمعاتهم المدرسية.

  كما أن اجتماعات جمعية اآلباء هي طريقة رائعة لالستفادة من ورش العمل
 لآلباء وللحصول على معلومات قيمة.

 جموعة تركيز إننا نخطط لتكوين م. سيتم توفير خدمات الترجمة الشفوية

لآلباء مكونة من جميع الثقافات واللغات في مدرستنا من أجل جمع اآلراء 

 .وأفضل الممارسات للوصول إلى جميع العائالت باللغات التي يفضلونها

لذا اجعلوا صوتكم مسموعاً وحافظوا على قوة جمعية  
 اآلباء! تذكروا هذه التواريخ!

، على 2018نوفمبر/ تشرين الثاني  15 (:PAاجتماعات جمعية اآلباء )
 5:30، على الساعة 2018كانون األول  /ديسمبر 13مساء 5:30الساعة 

 .سوف يتم تقديم مرطبات  مساء

   126منطقة التوزيع الجغرافي رقم 

إذا كانت لديكم أي أسئلة حول  6500زوروا القاعة رقم أو اتصلوا بالخط الداخلي 

 Let's Get Ready SAT( واالستعداد للكلية )SATبرنامج التحضر المتحان )

Prep & College Readiness /زوروا اآلنسة .)Carrie Watt  في القاعة

لمزيد من المعلومات حول  3459أو اتصلوا هاتفيا بالخط الداخلي رقم  345iرقم 

قوموا بزيارة مركز الحفاظ على  ( أثناء برنامج ما بعد الدوام.enACTبرامج )

 5200أو باالتصال بالخط الداخلي رقم  522( بالقاعة رقم CCNYلكلية )الصحة 

 (.CCNYللحصول عل مزيد من المعلومات حول كلية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: LIC HSأخبار سارة بالمدرسة الثانوية )

 (AWEأكاديمية )

 

 

 

 

 ( متحمسة جداً للترحيب مجددا بالتالميذ وأسرهم في عام دراسي جديد.AWEإن أكاديمية )

تلميذ بالصف التاسع إلى مجتمعنا  139ونحن نستمر في هذا العام بتوسيع برنامجنا بإضافة 

( وفي NAFالمدرسي.  كما تستمر أكاديميتنا في شراكتها مع المؤسسة األكاديمية الوطنية )

 Movement Sciences( وبرنامج العلوم )York Collegeتواصلها مع كلية )

Programبالكلية.  كما انن )( ا نواصل تقدمنا في التعليم المهني والتقنيCTE في مجال )

التدريب الشخصي.  وبينما يكون الطالب بصدد التقدم في البرنامج، سوف يشاركون كذلك 

( Elmhurst Clinicفي تدريبات ميدانية تتعلق بالصحة عن طريق العيادة الصحية )

 المتواجدة في مدرستنا.

 

لذي سيجري في مبنى مدرستنا، فإننا متحمسون للترحيب ومن أجل استيعاب البرنامج ا 

، الذي هو معتمد Timothy Wienclaw، السيد/ (AWEبمعلم جديد في أسرة أكاديمية )

في الصحة وعلم الحركية. وهو أيضا مدربنا الجديد لكرة القدم، بعد أن كان العبا أكاديميا 

(.  إننا University of Rhode Island( في جامعة )American footballفي نادي )

نشجع طالبنا على المشاركة في فرقنا الرياضية، ومبادرات الحفاظ على الصحة والنوادي 

 إذا كانوا بحاجة إلى مزيد من الدعم. 212( في القاعة AWEوزيارة مركز )

 

 الحفاظ على التواصل

 إبالغ نوّد أن نشجعكم على تحديث معلومات االتصال الخاصة بكم. ومن المهم جدا  

المدرسة بأي تغييرات تطرأ على أرقام الهاتف أو العناوين. تحرص المدرسة على 

التواصل باستمرار مع األسر وآباء التالميذ من أجل إبالغهم بأي نشاط مدرسي أو بالتقدم 

الذي يحرزه طفلهم. وأيضاً، من المهم جدا في حالة الطوارئ أن يتم تحديث معلومات 

لمدرسة من يتعين عليها االتصال به.إن توفير العناوين الحديثة أمر االتصال لكي تعرف ا

ضروري للتوصل بالوثائق مثل الرسائل الهامة، واالخبار الهامة، وبطاقة تقرير درجات 

 الطفل، إلخ.

 

من أجل القيام بهذه التحديثات، يمكنكم إرسال المعلومات الخاصة بكم إلى مكتب شؤون   

 .لتحديث العنوان، يجب تقديم وثيقتين إلثبات العنوان )مثل:110الحضور في القاعة رقم 

 

عقد إيجار، فاتورة المرافق السكنية، فاتورة الكابل، إيصال اإليجار، الخ.(. لمزيد من   

، الرقم 718-545-7095األسئلة، يرجى االتصال بمكتب شؤون الحضور عل  الرقم: 

 .1101الفرعي 

  

 

 إدارة التعليم بمدينة نيويورك 

Long Island City High School 
Vivian P. Selenikas, Principal 

14 -30 Broadway, Long Island City, NY 11106   (718) 545-7095   Fax:  (718 )

545-2980 

 longislandcityhs.schoolwires.net 
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 2018تذكرها في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين األول، تواريخ مهمة ينبغي 
 )جميع تواريخ االجتماعات قابلة للتغيير.( 

 النشاط الموعد والمكان  التاريخ

 مساء 7:00 –مساء  4:30 2018نوفمبر/ تشرين الثاني،  5

 مساء 7:30 –مساء  4:30

 اللقاء المفتوح )للتالميذ المحتملين(
 (SATاإلعداد المتحان ) 126نستعد!" للمنطقة رقم فعالية "دعونا 

   

يوم االنتخابات )عطلة مدرسية للطالب( يوم مؤتمر مستشار التعليم للتنمية المهنية   2018نوفمبر/ تشرين الثاني  6
 للموظفين.

   

 185صباحاً، القاعة  10:00 2018نوفمبر/ تشرين الثاني  7 

 

 

 

 مساء 7:30 –مساء  4:30

عمل لآلباء مع قهوة وحديث: "التواصل أمر أساسي: ما هي العالمات التي تدل على ورشة 
 (.enACTأن طفلكم يعاني من مشكلة؟" يستضيفه برنامج )

 

 (SATاإلعداد المتحان ) 126فعالية "دعونا نستعد!" للمنطقة رقم 

   

 عطلة مدرسية –االحتفال بيوم المحاربين القدماء   2018نوفمبر/ تشرين الثاني  12
   

نوفمبر/ تشرين  14األربعاء، 
 2018الثاني، 

 (SATاإلعداد المتحان ) 126فعالية "دعونا نستعد!" للمنطقة رقم   مساء 7:30 –مساء  4:30

   

نوفمبر/ تشرين  15الخميس، 
 2018الثاني، 

"التواصل أمر أساسي: "ما هي ( PAعضاء مع المدير)ة( و اجتماع جمعية اآلباء ) 182مساء، بالقاعة رقم  5:30

العالمات التي تدل على أن طفلكم يعاني من مشكلة؟" ورشة العمل لآلباء من تنظيم برنامج 
(enACT.) 

   

 2018نوفمبر/ تشرين الثاني،  17

 

 

 

 

 ظهراً  1:00 -صباحا  9:00

 

 صباحاً  11 -صباحاً  9:00

 ظهراً  1:00 -صباحاً  11:00

 

االجتماعات ظهرا، بقاعة  1:00

 الكبرى

 لقاء مفتوح )للتالميذ المحتملين(
 

 (1لتعليم مبادئ الكمبيوتر للعائالت )الحصة الدراسية  1الفصل 

 (2لتعليم مبادئ الكمبيوتر للعائالت )الحصة الدراسية  2الفصل 

 

 (MET" من دار األوبرا الحضرية )Marineعرض أوبرا "

   

  109مساء، في القاعة رقم  4:30 2018نوفمبر/ تشرين الثاني،  19

 مساء   7:30 –مساء  4:30

 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي )

 (SATاإلعداد المتحان ) 126فعالية "دعونا نستعد!" للمنطقة رقم 

   

 لمنح الدرجات 2نهاية الفترة   2018نوفمبر/ تشرين الثاني،  20

   

 لمنح الدرجات 3بداية الفترة   21/11/2018

   

نوفمبر/ تشرين الثاني،  22-23
2018 

 عطلة عيد الشكر )المدارس مغلقة( 

   

 مساء 7:00 –مساء  4:30 2018نوفمبر/ تشرين الثاني،  26

 مساء   7:30 –مساء  4:30
 لقاء مفتوح )للتالميذ المحتملين(

 (SATاإلعداد المتحان ) 126فعالية "دعونا نستعد!" للمنطقة رقم 

   

ورشة عمل قهوة وحديث "منطقة خالية من التنمر ودعم مشاركة اآلباء في الوقاية من إيذاء  185صباحاً، القاعة  10:00 27/11/2018
 .Smartوالسيد/   Sanchezاألطفال والتدخالت"، من تنظيم السيد/ 

   

 (SATاإلعداد المتحان ) 126فعالية "دعونا نستعد!" للمنطقة رقم   مساء 7:30 –مساء  4:30 2018نوفمبر/ تشرين الثاني،  28

   

 اجتماع الوالد والمعلم  مساء 8:00 –مساء  5:00 2018نوفمبر/ تشرين الثاني،  29
   

 اجتماع الوالد والمعلم  مساء 3:00 -ظهراً  1:00 2018نوفمبر/ تشرين الثاني،  30
   

 صباحاً  11:00 -صباحاً  9:00 2018ديسمبر/ كانون األول،  1

 ظهراً  1:00 -صباحاً  11:00

 (2لتعليم مبادئ الكمبيوتر للعائالت )الحصة الدراسية  1الفصل 

 (2لتعليم مبادئ الكمبيوتر للعائالت )الحصة الدراسية  2الفصل 

   

 (SLTالمدرسي )اجتماع فريق القيادة  109مساء، في القاعة رقم  4:30 2018ديسمبر/ كانون األول،  3

   

اجتماع جمعية اآلباء وورشة عمل مع فنجان كاكاو وحديث، تحت موضوع "منطقة خالية  182مساء، في القاعة رقم  5:30 2018ديسمبر/ كانون األول،  13
 .Sanchezمن التنمر" من تنظيم السيد/ 

   

مساء، بقاعة االجتماعات  6:30 2018ديسمبر/ كانون األول،  20

 الكبرى  

مساء، ويتم بيع التذاكر عند  6:00الحفل الموسيقي الشتوي )تفتح األبواب في تمام الساعة 
 دوالرات( 5المدخل بسعر 

   

 2018ديسمبر/ كانون األول،  24 
 2018يناير/ كانون الثاني،  1 -

 المدرسة مغلقة –عطلة فصل الشتاء  

 


