نشرة إخبارية لآلباء
أيلول  /سبتمبر  -تشرين األول /أكتوبر2018 ،

مرحباً!

الحضور

أعزائي العائالت،

نظام اإلشعارات للحضور واإلدارة واألمن ()CAASS

بينما نقبل على بداية عام دراسي جديد ،نود أن ننتهز هذه الفرصة
للترحيب بكم في مدرسة ( Long Island City High School:
 .)LIC HSأسماؤنا هي Awatef Ibrahim /وMaria /
 ،Cancemiونحن منسقتا شؤون اآلباء بمدرستكم .إننا هنا لتوفير
امكانية الوصول للمجتمع المدرسي ضمن المدرسة آلباء التالميذ .إن
مدرسة ( )LIC HSهي بيئة مدرسية رائعة ألطفالكم .وطاقم العمل
ملتزم جدا ً بمساعدة التالميذ على النمو وتحقيق أقصى امكانياتهم
األكاديمية .إن بابنا مفتوح لكم دوماً .يسرنا أن نساعدكم باإلجابة على
أي أسئلة ،أو شواغل ،أو مشاكل قد تواجهكم .ونقدم ترجمات تحريرية
عند الطلب .إننا نتطلع لالجتماع بكم والعمل سويا ً لجعل األعوام
الدراسية المقبلة سنوات ناجحة للجميع!
مع فائق االحترام والتقدير ،منسقو شؤون اآلباء بمدرسة (،)LIC HS
Maria Cancemi
رقم الهاتف )718( 545-7095 :الرقم الفرعي1855 :
البريد اإللكتروني:
MCancemi2@schools.nyc.gov
( Awatef Ibrahimمتحدثة باللغتين العربية واالنكليزية)
البريد االلكترونيAIbrahim3@schools.nyc.gov :

يمكن لآلباء وأولياء األمور اختيار اخطارهم عندما يقوم طفلهم بتسجيل
دخوله إلى البناء .يمكن أن يكون اإلخطار بواسطة البريد اإللكتروني،
أو الرسائل النصية ،أو كالهما .إذا كنتم ترغبون باستالم رسالة نصية،
فسوف تحتاجون لخدمة الهاتف الخلوي أيضا (مثل شركة (،)Verizon
أو ( ،)AT&Tإلخ.).
تظهر الرسالة القصيرة ،المرسلة باللغتين االنكليزية واالسبانية ،وقت
وتاريخ تسجيل دخول التلميذ إلى البناء ويتم ارسالها فوريا .إن هذا
الروتين هو إلخطار مستلمي الرسائل عندما يسجل التلميذ(ة) الدخول،
أو التأخير ،أو الغياب .يمكن لآلباء اختيار إخطارهم لمرة واحدة حالما
يسجل التلميذ(ة) دخوله في الوقت المحدد وذلك من خالل وضع اشارة
على المربع المناسب في االستمارة.
الرجاء أخذ العلم بأن هذا النظام هو فقط نظام إخطار للحصول على
المعلومات مباشرة عندما يقوم التالميذ بتسجيل دخولهم الى البناء .يتم
تسجيل الحضور بشكل رسمي من قبل معلمي الفصل الدراسي وسوف
ينعكس هذا في نظام ( )Pupil Pathفي اليوم التالي.

امكانية استخدام موقع ()PupilPath
يسعدنا أن نحيطكم علما ً بأن مدرسة ( )LIC HSتستخدم الموقع
اإللكتروني " "Pupil Pathعلى الموقع االلكتروني
 /https://pupilpath.skedula.comوذلك كي توفر لكم معلومات
فورية عن تعليم طفلكم.

رقم الهاتف )718( 545-7095 :الرقم الفرعي1854 :

يُم ّكنكم موقع " "Pupil Pathمن االطالع على التالي:

المكان :الغرفة 185



من اإلثنين حتى يوم الجمعة  8:00صباحا ً –  4:00مسا ًء
(األوقات قابلة للتغيير)



قابلوا أعضاء مجلس جمعية اآلباء الخاصة بكم
الرئيسة

أمينة الصندوق
أمينة السجل






Shakera Robinson
Kashona Forrester
Darwin Ayabaca

انضموا إلينا لحضور االجتماعات الشهرية لجمعية اآلباء




إن جمعية اآلباء ( )PAهي 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.
سيتم توفير خدمات الترجمة .إننا نخطط لتكوين مجموعة تركيز
لآلباء مكونة من جميع الثقافات واللغات في مدرستنا من أجل
جمع اآلراء وأفضل الممارسات للوصول إلى جميع العائالت
باللغات التي يفضلونها.

لذا اجعلوا صوتكم مسموعا ً وحافظوا على قوة جمعية اآلباء!
تذكروا هذه التواريخ!
اجتماعات جمعية اآلباء (:)PA
 27أيلول /سبتمبر 2018 ،في الساعة  5:30مسا ًء
 15تشرين األول /أكتوبر 2018 ،في الساعة  5:00مساء
سوف يتم تقديم مرطبات.



 المهام والمشاريع ال ُمكلّف بها طفلكم مع التواريخ المطلوبتسليمها فيها.
 مستوى أداء طفلكم في كل فصل ،بما في ذلك الواجباتالمنزلية وعمل الفصل واالمتحانات والمشاريع.
 تقارير التقدم من المعلمين طوال العام الدراسي المواد والمهام ال ُمعطاة لطفلكم عند غيابه من المدرسة.كشوف الدرجات ووضع األهلية للتخرج.
 اإلعالنات والبنود الجديدة ال ُمضافة إلى التقويم والفعالياتالمقبلة للمدرسة.
معلومات حول حضور طفلكم في بعض الفصول الدراسية.

للحصول على معلومات التسجيل ،الرجاء االتصال بمنسقي
شؤون اآلباء.
تذكروا هذا الموعد!  27أيلول /سبتمبر 2018 ،في الساعة 5:30
مساء أمسية عائلية /وضع المدرسة وورشة عمل حول التسجيل في
نظام ()Pupil Path
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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تواريخ مهمة ينبغي تذكرها في شهري أيلول /سبتمبر وتشرين األول /أكتوبر2018 ،
التاريخ
 4أيلول /سبتمبر2018 ،

(جميع تواريخ االجتماعات قابلة للتغيير).
النشاط
الموعد والمكان
 8:30صباحا ً  11:30 -صباحا ً برنامج مدرسة
وتوزيع بطاقات المتروكارد
()LIC HS

 5أيلول /سبتمبر2018 ،

بداية الدراسة لكافة التالميذ
بداية الفترة  1لمنح الدرجات

 10أيلول /سبتمبر2018 ،

رأس السنة العبرية ( -عطلة مدرسية)

 11أيلول /سبتمبر2018 ،

رأس السنة العبرية ( -عطلة مدرسية)

 13أيلول /سبتمبر2018 ،

 4:30مسا ًء

جلسة مراجعة البرنامج
االسم األخير للتلميذ(ة) األحرف من Z-M

 14أيلول /سبتمبر2018 ،

 4:30مسا ًء

جلسة مراجعة البرنامج
االسم األخير للتلميذ(ة) األحرف من L-A

 19أيلول /سبتمبر2018 ،

عيد الغفران (يوم كيبور) – (عطلة مدرسية)

 22أيلول /سبتمبر2018 ،

معرض مدارس حي كوينز في مدرسة ()John Adams HS
(للتالميذ المحتملين)

 23أيلول /سبتمبر2018 ،

معرض مدارس حي كوينز في مدرسة ()John Adams HS
(للتالميذ المحتملين)
 5:30مسا ًء  7:00 -مسا ًء في الكافتيريا

أمسية عائلية ،اجتماع جمعية اآلباء ،وورشة عمل التسجيل في
نظام (.)Pupil Path

 27أيلول /سبتمبر2018 ،

الخميس 4 ،أكتوبر /تشرين األول،
2018

 6:00مسا ًء

اجتماع مجلس المدينة حول السالمة المدرسية يتم عقده من قبل
المدير المساعد لشؤون األمن والسالمة ،السيدPolitis /

 5تشرين األول /أكتوبر2018 ،

الساعة  7:30صباحا ً  8:30 -صباحاً ،بالغرفة رقم
109

"إفطار مع مديرة المدرسة"

 8تشرين األول /أكتوبر2018 ،

يوم كولومبس (عطلة مدرسية)

 10تشرين األول /أكتوبر2018 ،

اليوم الدراسي من امتحاني ( /)PSATو()SAT

 12تشرين األول /أكتوبر2018 ،

الساعة  7:30صباحا ً  8:30 -صباحاً ،بالغرفة رقم
109

"إفطار مع مديرة المدرسة"

 13تشرين األول /أكتوبر2018 ،

معرض مدارس حي كوينز في مدرسة ()Francis Lewis HS

 14تشرين األول /أكتوبر2018 ،

معرض مدارس حي كوينز في مدرسة ()Francis Lewis HS

 15تشرين األول /أكتوبر2018 ،

 5:00مسا ًء ،بالغرفة رقم 182
 5:30مسا ًء في الكافتيريا

 16تشرين األول /أكتوبر2018 ،

اجتماع جمعية اآلباء /اجتماع آباء التالميذ الخاضعين للباب
األول
معرض الكلية بمدرسة ()LIC HS
نهاية الفترة  1لمنح الدرجات
بداية الفترة  2لمنح الدرجات

 19تشرين األول /أكتوبر2018 ،

الساعة  7:30صباحا ً  8:30 -صباحاً ،بالغرفة رقم
109

"إفطار مع مديرة المدرسة"

 26تشرين األول /أكتوبر2018 ،

الساعة  7:30صباحا ً  8:30 -صباحاً ،بالغرفة رقم
109

"إفطار مع مديرة المدرسة"

 27تشرين األول /أكتوبر2018 ،

 9:00صباحا ً  1:00 -ظهرا ً
 1:00ظهراً ،قاعة االجتماعات الكبرى

اللقاء المفتوح (للتالميذ المحتملين)
عرض أوبرا " "La Fanciulla del Westمن دار األوبرا
الحضرية ()MET

أخبار سارة بمدرسة ()LIC HS
األعزاء العائالت ،نتشرف بدعوتكم أنتم وأطفالكم لتناول "إفطار مع مديرة المدرسة" في أيام الجمعة المجدولة من الساعة  7:30صباحا ً حتى  8:30صباحا ً في
الغرفة  .109نرحب بكم للحصول على فرصة االلتقاء بالسيدة ،Vivian Selenikas /مديرة المدرسة لمناقشة المواضيع التي تختارونها .نرجو االتصال
بمنسق شؤون اآلباء لتأكيد حضوركم على رقم الهاتف  ،718-545-6400الرقم الفرعي  1854أو .1855
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