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 نشرة إخبارية لآلباء
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األعزاء، بينما نقبل على بداية عام دراسي عائالت تالميذ مدرستنا 

 Longجديد، نود أن ننتهز هذه الفرصة للترحيب بكم في مدرسة )

Island City High School: LIC HS /أسماؤنا هي .)Awatef 

Ibrahim /وMaria Cancemi ونحن منسقتا شؤون اآلباء ،

ضمن بمدرستكم. إننا هنا لتوفير امكانية الوصول للمجتمع المدرسي 

( هي بيئة مدرسية رائعة LIC HSالمدرسة آلباء التالميذ. إن مدرسة )

ألطفالكم. وطاقم العمل ملتزم جداً بمساعدة التالميذ على النمو وتحقيق 

أقصى امكانياتهم األكاديمية. يسرنا أن نساعدكم إذا كانت لديكم أية أسئلة 

ننا نتطلع أو شواغل. ونقدم خدمات الترجمة التحريرية عند الطلب. إ

لالجتماع بكم والعمل سوياً لجعل األعوام الدراسية المقبلة سنوات 

 ناجحة للجميع!

 

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

Maria Cancemi     

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

 البريد اإللكتروني:

MCancemi2@schools.nyc.gov                                                

     )متحدثة باللغتين العربية واالنكليزية( عواطف إبراهيم 

   AIbrahim3@schools.nyc.gov البريد االلكتروني:

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

                                                  185الغرفة 

مساًء                       4:00 –صباحاً 7:30من اإلثنين حتى يوم الجمعة  

 )األوقات قابلة للتغيير(  

                              جمعية اآلباء

 

 

                                                                

 LIC)هل أنت مهتم باالنضمام إلى جمعية اآلباء بثانوية 

HS)؟ 
 في المجلس التنفيذي لجمعية اآلباء. لرئيس الجمعيةهناك منصب شاغر 

  للمشاركة في مدارس جمعية اآلباء هي وسيلة أساسية لآلباء

 .أطفالهم

   وليست هناك أية شروط تأهيلية ُمسبقة للمشاركة في جمعية

 اآلباء للمدرسة.                

 ( وتساعد جمعية اآلباءPAكّلا من اآلباء )/ وأولياء األمور 
على المشاركة في تعليم أطفالهم، وتبادل اآلراء، وإثراء 

 مجتمعهم المدرسي.

سبتمبر/  26االنتخابات المعّجلة التي عقدت في نضم إلينا في ا
 مساء. 5أيلول، في تمام الساعة 

 أسمعوا صوتكم لآلخرين!                   
 أبقوا جمعية اآلباء قوية!

 

 

 

 

 

 (CAASSنظام اإلشعارات للحضور واإلدارة واألمن )

بتسجيل يمكن لآلباء وأولياء األمور اختيار اخطارهم عندما يقوم طفلهم 

دخوله إلى البناء. يمكن أن يكون اإلخطار بواسطة البريد اإللكتروني، 

أو الرسائل النصية، أو كالهما. إذا كنتم ترغبون باستالم رسالة نصية، 

 فسوف تحتاجون لخدمة أحدى شركات الهاتف المحمول كذلك.

سوف يتم إرسال رسالة مختصرة فوراً باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية. 

وفر لكم الرسالة الوقت والتاريخ الذي دخل فيه التلميذ إلى المبنى. إن ست

هذا الروتين هو إلخطار مستلمي الرسائل عندما يسجل التلميذ)ة( 

الدخول، أو التأخير، أو الغياب. يمكن لآلباء اختيار إخطارهم حالما 

يسجل التلميذ دخوله في الوقت المحدد وذلك من خالل وضع اشارة على 

 بع المناسب في االستمارة.المر

الرجاء أخذ العلم بأن هذا النظام هو فقط نظام إخطار للحصول على  

المعلومات مباشرةً عندما يقوم التالميذ بتسجيل دخولهم الى المبنى. يتم 

تسجيل الحضور بشكل رسمي من قبل معلمي الفصل الدراسي وسوف 

 .( في اليوم التاليPupil Pathينعكس هذا في نظام )

 

 

 

 

( تستخدم الموقع LIC HSيسعدنا أن نحيطكم علماً بأن مدرسة )

" على الرابط Pupil Path"اإللكتروني 

https://pupilpath.skedula.com/  وذلك كي توفر لكم معلومات

 فورية عن تعليم طفلكم.

 " من االطّلع على التالي:Pupil Pathيُمكانكم موقع "

 -  بها طفلكم مع التواريخ المطلوب المهام والمشاريع الُمكلاف

 تسليمها فيها.

 -  مستوى أداء طفلكم في كل فصل، بما في ذلك الواجبات

 المنزلية وعمل الفصل واالمتحانات والمشاريع.

 - تقارير التقدم من المعلمين طوال العام الدراسي 

 - .المواد والمهام الُمعطاة لطفلكم عند غيابه من المدرسة 

 األهلية للتخرج. كشوف الدرجات ووضع 

 -  اإلعّلنات والبنود الجديدة الُمضافة إلى التقويم والفعاليات

 المقبلة للمدرسة.

 .معلومات حول حضور طفلكم في بعض الفصول الدراسية 

للحصول على معلومات التسجيل، الرجاء االتصال بمنسقي 

                                                                     شؤون اآلباء.
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 2019تواريخ مهمة ينبغي تذكرها في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين األول، 
 )جميع تواريخ االجتماعات قابلة للتغيير.(

 النشاط الموعد والمكان                التاريخ

 (9صباحاً )الصف  8:30              2019سبتمبر/ أيلول،  4
 (10صباحاً )الصف  9:30            
 (11صباحاً )الصف  10:30           
 (12صباحاً )الصف  11:30            

 توزيع البرنامج وبطاقات المتروكارد 

   
 بداية الدراسة لكافة التّلميذ  2019سبتمبر/ أيلول،  5

 بداية فترة التقييم األولى
   

 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي ) 109مساء، في القاعة رقم  4:30 2019سبتمبر/ أيلول،  16
   

 جلسة مراجعة البرنامج                            مساءً  8:30 - 4:30 2019سبتمبر/ أيلول،  17
   

 Springfieldبكوينز، بمنطقة ) معرض المدارس الثانوية بعد الظهر 3 -صباحاً  9 2019سبتمبر/ أيلول،  21
Gardens) 

   
 Springfieldمعرض المدارس الثانوية بكوينز، بمنطقة ) بعد الظهر 3 -صباحاً  9 2019سبتمبر/ أيلول،  22

Gardens) 
   

 182مساًء  الغرفة  5:00 2019سبتمبر/ أيلول،  26
 مساًء في الكافتيريا 5:30

لة لجمعية   اآلباءاالنتخابات المعجا
 األمسية العائلية/ خطاب حالة المدرسة                                      

   
 )عطلة مدرسية( -رأس السنة العبرية    2019سبتمبر/ أيلول،  30

   
 )عطلة مدرسية( -رأس السنة العبرية    2019أكتوبر/ تشرين األول،  1 

   
ً  9 2019أكتوبر/ تشرين األول،  5  Francisمعرض المدارس الثانوية بكوينز، بمقر مدرسة ) بعد الظهر 3 - صباحا

Lewis High School) 
   

 Francisمعرض المدارس الثانوية بكوينز، بمقر مدرسة ) بعد الظهر 3 -صباحاً  9 2019أكتوبر/ تشرين األول،  6
Lewis High School) 

   
 )عطلة مدرسية( –)يوم كيبور( عيد الغفران   2019أكتوبر/ تشرين األول،  9

   
 نهاية فترة التقييم األولى  2019أكتوبر/ تشرين األول،  11

   
 يوم كولومبس )عطلة مدرسية(  2019أكتوبر/ تشرين األول،  14

   
 لمنح الدرجات 2بداية الفترة   2019أكتوبر/ تشرين األول،  15 

   
 ( أثناء اليوم الدراسي )جدول معدال(SAT(/ و)PSATامتحاني )  2019أكتوبر/ تشرين األول،  16 

   
 مساًء في الكافتيريا 5:00 2019أكتوبر/ تشرين األول،  17 

 
 مساًء في الكافتيريا 5:30 

 اجتماع جمعية اآلباء/ اجتماع آباء التّلميذ الخاضعين للباب األول
 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي ) 

 (LIC HSبمدرسة )معرض الكلية 
   

 لقاء مفتوح )للتّلميذ المحتملين( (LIC HSظهراً بمقر مدرسة ) 1 -صباحاً  9 2019أكتوبر/ تشرين األول،  19
   

 توزيع بطاقات التقرير للفترة التقييم األولى  2019تشرين األول/ أكتوبر،  21
   

 (Bulldog Bash)حفل  10، والحصة 9الحصة  2019أكتوبر/ تشرين األول،  24

 

 (LIC HSأخبار صيفية سارة بمدرسة )

أسابيع من الدورات الدراسية االختيارية في مهارات اللغة اإلنكليزية، والرياضيات  6( لتقديم CCNY، و)(enACT، و)(Zone 126( مع مؤسسات )LIC HSتتشارك كل صيف مدرسة )

وحدات دراسية/ كريديت في مواد اختيارية بمستوى المدرسة الثانوية،  3من هذا البرنامج الصيفي هو حصول جعل هؤالء التّلميذ على تلميذاً من التّلميذ الجدد. إن الهدف  120والعلوم لـ 

لصيف أداء مسرحية "ماكبث" باللغة لبارزة هذا اوااللتقاء بزمّلئهم التّلميذ، واالستعداد للسنة األولى من المدرسة الثانوية قبل وقت الذروة في سبتمبر/ أيلول. تتضمن بعض األحداث ا

اإلضافة إلى هذه المواد االختيارية، تلقى التّلميذ دعًما اإلنكليزية، واتقان الرسوم البيانية الخطية ونقطة قطع محور العينات في الرياضيات، والعروض التقديمية الجماعية أثناء حصص العلوم. ب

، مع التركيز على بناء الثقة وحل النزاعات والعّلقات الصحية وديناميات الفريق. هؤالء التّلميذ متقدمون بالفعل في (CCNYؤسسة )( ومenACTاجتماعيًا وعاطفيًا من خّلل برنامج )

وتقوم بتنسيق وتمويل العديد  (LICHSوهي المنظمة المجتمعية الرائدة  التي تعمل مع مدرسة ) -( Zone 126مسارهم للصف التاسع!   للعائّلت التي ترغب في معرفة المزيد عن منظمة )

باب، والفعاليات العائلية، وعروض الفنون المرئية من الخدمات الشاملة مثل مقدمي خدمات الصحة العقلية المجانية، ودروس اإلقامة الفنية، والمتنزهات الخارجية ودورات المتاحف، وقمم الش

 (.   SATداد المتحان )والبرامج والوظائف الصيفية  والوصول إلى الكلية وفصول اإلع

مساًء.                                                     5:30سبتمبر/ أيلول، في تمام الساعة  26نرجو منكم االنضمام إلينا لحضور األمسية العائلية السنوية للصف الخامس في يوم الخميس، 

 إننا نتطلع لمقابلتكم!
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