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 النشرة اإلخبارية ألولياء األمور
 2017نوفمبر/ديسمبر 

 

 مرحبًا بكم!

 أعزائي أولياء األمور واألوصياء،

نود أن نخصص عدة دقائق للتعرف على التزام طالبنا وأولياء 

األمور/األوصياء تجاه العملية التعليمية. نوفر الدعم من أجل نجاح الطالب 

.  S.A.P.I.Sوتنقل أولياء األمور عبر المدرسة الثانوية مع مستشار 

 .St، وCCNY، 126، المنطقة Pereraواألستاذة  Sanchezاألستاذ 

John’s University NYGEARUP  الذين يقدمون ورش عمل أولياء

. الرجاء مراجعة لوحة إعالنات المكتب الرئيسي، لوحة المجانيةاألمور 

، LICHSإعالنات منسق شؤون أولياء األمور، المحادثات الهاتفية من 

رسائل البريد ورسائل مسار الطالب لمشاهدة اإلعالنات الخاصة بمشاركة 

ركة. الرجاء ملء استبيان تقييم أولياء األمور لطلب األسرة وأحداث المشا

موضوعات ورش عمل أولياء األمور. يسعدنا أن نساعدك بالرد على أية 

 تساؤالت واستفسارات لديك. 

 إجازة سعيدة!

 ،LICHSمع خالص تحياتنا، منسقين شؤون أولياء األمور في 

Maria Cancemi 

MCancemi2@schools.nyc.gov 

Awatef Ibrahim )متحدثة العربية التي تجيد اللغتين( 

AIbrahim3@schools.nyc.gov 

 185الموقع: غرفة 

 1854داخلي   7095-545 (718)هاتف: 

 مساءً  4:30صباًحا إلى  8:30إلى الجمعة من االثنين 

 )تخضع الساعات للتغيير(

 مقابلة مجلس رابطة أولياء األمور

 Mikki Ealey  الرئيس

 Raoufa Ali السكرتير 

 Terry Orellana أمين الصندوق

انضم إلينا في اجتماعات رابطة أولياء األمور والمعلمين 

 الشهرية

  الوسائل الرئيسية لمساعدة أولياء تعد رابطة أولياء األمور من

 األمور على المشاركة في الحياة المدرسية.

  ليس هناك مؤهالت مسبقة الزمة للمشاركة في رابطة أولياء

 األمور الخاصة بمدرستنا.

  تعد رابطة أولياء األمور من الوسائل الرائعة لمساعدة أولياء

ة ألطفالهم على المشاركة في العملية التعليمي األوصياء األمور/

 ومشاركة األفكار وإثراء مجتمعهم المدرسي.

  تعتبر رابطة أولياء األمور والمعلمين طريقة رائعة لالستفادة من

 ورش عمل أولياء األمور وتلقي المعلومات القيمة.

اجعل صوتك مسموًعا وساهم في تعزيز رابطة أولياء 

 األمور! احفظ التواريخ!

 والمعلمين:اجتماعات رابطة أولياء األمور 

 مساءً  6:00في الساعة  2017نوفمبر  20 

 مساءً  6:00في الساعة  2017ديسمبر  18 

 AWEركن الطالب: 

 

 Academy of Wellnessأن تعلن عن شراكة  LICHSيسر 

Education  معNAF يوفر هذا البرنامج إعداد الطالب للحياة الجامعية .

 AWEيتوفر لدى  ،NAFوالمهنية في تخصصات العلوم والصحة. مع 

الفرصة للحصول على الدعم المخصص ورعاة التدريب الداخلي وتطوير 

 NAFالتدريب المحترف وموارد المناهج الدراسية والوصول إلى شبكة 

أكاديمية وآالف القادة في التعليم والصناعات  700التي تضم أكثر من 

 بالمدينة. 

 Academy of Wellness and فيما يلي االرتباط الخاص بـ

Education (AWE)  الذي جاء في مقالةNAF: 

ما الفترة الزمنية التي قضتها "فرد وثني العضالت المستعدة للمستقبل: 

Island City High School  في إعداد الطالب للنجاح في صناعة

 الصحة واللياقة البدنية"

https://naf.org/success_story/flexing-future-ready-

muscles 

تعتبر في عامها الخاص بالتخطيط للتعليم  AWEوباإلضافة إلى ذلك، فإن 

 AWEالمهني والفني من أجل التدريب الشخصي. يتوفر لدى طالب 

 رصة ليصبحوا مدربين معتمدين من خالل برنامج التعليم المهني والفني.الف

على االلتزام والتفاني في توفير فرص رائعة إلى طالب  AWEتهانينا إلى 

LICHS .لدينا 

CCNY 

تذكرة بالصحة العقلية: أولياء األمور المضطربين يرسلون األطفال 

 المضطربين إلى المدرسة.

التي تنتقل بالوراثة. يكون األطفال لدى  اضطراب القلق من األمراض

والدين مصابين باضطراب القلق معرضين لخطورة كبيرة باإلصابة به. 

لكن الجينات ليست هي الشيء الوحيد المهم فهناك عامل البيئة الذي ال يقل 

مثل اإلسفنج حيث يمتصون الطاقة  بأنهم أهمية. يمكن أن نشبه أطفالكم

الموجودة في البيئة المحيطة بهم. من أحد األشياء ويتبعون السلوكيات 

األكثر فائدة للقيام بها ألطفالك هي التحلي بالسلوك الهادئ والواثق 

وبخاصة عندما تساعد طفلك في االستعداد للمدرسة. يبدأ الطفل المدرسة 

 بسلوك هادئ عندما يكون هذا هو نفس النهج الذي تبعه الوالدين.
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 تواريخ مهمة 

 2017نوفمبر وديسمبر 

 النشاط الوقت والموقع التاريخ

 نهاية فترة وضع العالمات األولى  2017نوفمبر  2

 بداية فترة وضع العالمات الثانية  2017نوفمبر  3

 LICفعالية التعريف بـ  مساءً  3:00  -مساًء  12:00 2017نوفمبر  5

 اجتماع فريق قيادة المدرسة 109مساًء الغرفة  4:30 2017نوفمبر  6

 (ال يحضر الطالب إلى المدرسةيوم االنتخابات )  2017نوفمبر  7

 اجتماع أولياء األمور والمعلمين و مساءً  08:00  -مساًء  05:00 2017نوفمبر  9

 توزيع بطاقات التقارير

 اجتماع أولياء األمور والمعلمين،  مساءً  3:00  -مساًء  01:00 2017نوفمبر  10

 توزيع بطاقات التقارير وإفطار طالب السنة النهائية

 (للتعرف على التفاصيل Kennyراجع األستاذة )

 تناول القهوة والمحادثات في ورشة عمل أولياء األمور  185صساًء الغرفة  10:00 2017نوفمبر  15

 : "التواصل هو األساس: enACTباستضافة 

 ما العالمات التي تدل على أن طفلك يعاني من مشكلة؟"

 اللغات العالمية اختبارات منتصف الفصل الدراسي:  2017نوفمبر  16

آداب اللغة اإلنجليزية/ اللغة  اختبارات منتصف الفصل الدراسي:  2017نوفمبر  17

 اإلنجليزية كلغة جديدة

 LIC HSفعالية التعريف بـ  مساءً  3:00  -صساًء  11:00 2017نوفمبر  18

 اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين 182مساًء الغرفة  06:00 2017نوفمبر  20

 الرياضيات والعلوم اختبارات منتصف الفصل الدراسي:  2017نوفمبر  20

 الدراسات االجتماعية اختبارات منتصف الفصل الدراسي:  2017نوفمبر  21

والصحة  ARTSالتكنولوجيا و اختبارات منتصف الفصل الدراسي:  2017نوفمبر  22

 والتربية البدنية وإعادة االختبار والمهلة الزمنية الزائدة

 (عطلة مدرسيةعطلة عيد الشكر )  2017نوفمبر  23-24

 اجتماع فريق قيادة المدرسة 109مساًء الغرفة  4:30 2017ديسمبر  11

دوالر أمريكي  5.00تُباع التذاكر بسعر حفل فصل الشتاء الموسيقي ) قاعة االجتماعاتمساًء  6:30 2017ديسمبر  15

 (على باب الدخول

 اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين 182مساًء الغرفة  06:00 2017ديسمبر  18

 عطلة الشتاء  2017ديسمبر  23-31

 استئناف الدراسة  ** 2018يناير  2** 

 وأوقات االجتماع للتغيير. تخضع جميع تواريخ
 .5401أو  5400داخلي:  718-545- 7095، الرجاء االتصال على الرقم 126لالستفسارات الخاصة بالمنطقة  :126المنطقة 

 718-749-8491، رقم الهاتف: Michelle Makabaliمدير مدرسة المجتمع: ، www.Zone126.orgموقع الويب: 

 mmakabali@zone126.org، البريد اإللكتروني: 718-749-8491رقم الهاتف: 

St. John’s University NYGEARUP : إذا كان لديك أية أسئلة أو استفسارات حولGEAR UP فال تتردد في االتصال بالمساعد اإلداري ،

718-، فاكس: 718-990-2531. جهة االتصال: anisahedgespeth@gmail.com. البريد اإللكتروني: 1780، الداخلي 178في الغرفة  Anisaاألستاذة 

 .7872-432-619. نماذج األحداث النصية/التسجيل على 990-2383

الثانوية. يقدم  Long Island Cityهو برنامج لإلعداد الجامعي يلتزم بخدمة طالبنا هنا في مدرسة  St. Johns University NYGEAR UPبرنامج 

NYGEAR UP :الخدمات التالية المجانية 

 التدريس والتوجيه 

 المعسكرات الصيفية الداخلية 

  برامجSTEM 

 فعاليات األسرة 

 التدريب على القيادة 

 الدعم في الفصل 

 رحالت جامعية 

 الرحالت الميدانية التعليمية والثقافية 

  الختبارات اإلعدادPSAT 

 اإلعداد الختبار الريجنت 

 استشارات بشأن الدراسة الجامعية 

 توظيف الشباب في الصيف 

 ورش عمل أولياء األمور 

 !والمزيد 

المشاركة في أنشطة لمعرفة المتطلبات الخاصة ب 1851داخلي  185في الغرفة  Kennyالرجاء االتصال باألستاذة ركن طالب السنة النهائية: 

 .2017نوفمبر  10طالب السنة النهائية. تم تحديد موعد إفطار طالب السنة النهائية في 

 .3854الداخلي:  718-545- 7095على  Jeoungواألستاذة  Christodoulouلالستفسارات الرجاء االتصال باألستاذة المكتب الجامعي: 

 

http://www.zone126.org/
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