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 نشرة إخبارية لآلباء

 2019مارس/ آذار و أبريل/ نيسان، 

التدريب على استخدام الكمبيوتر 

 (LIC HSبمدرسة )

 أعزائي اآلباء وأولياء األمور،

( آلباء التالميذ ورشات عمل للتدريب LIC HSسوف تقدم مدرسة )

( التابع NYGEAR UPعلى استخدام الكمبيوتر، باستضافة برنامج )

لقد تم تصميم ورشات العمل لدعم  .(John’s University) لجامعة 

أسر التالميذ في استخدام تطبيقات الكمبيوتر واالستعداد للكلية. إننا 

على المشاركة في هذه  11و  10نشجع آباء/ أولياء األمور الصف 

 (. LIC HSالفرصة الرائعة في مدرسة )

سوف يتم تقديم ورشات اآلباء للتدريب على استخدام الكمبيوتر في  

 ظهراً. 1:00صباحاً إلى  10:00من الساعة ( LIC HS) مدرسة

 الحصة األولى:

                                                          2019مارس/ آذار،  16

 (Microsoft Officeمراجعة أساسيات الكمبيوتر وبرنامج )

                                                 2019مارس/ آذار،  23

 إعداد السيرة الذاتية للتلميذ)ة(/ الوالد)ة(

 2019مارس/ آذار،  30

( FAFSAبحث ومراجعة برنامج المساعدات المالية )        

 )المراسم الختامية(

 

 

 

 

 الحصة الثانية: 

                                                          2019أبريل/ نيسان،  16

                                                                  (Microsoft Officeمراجعة أساسيات الكمبيوتر وبرنامج )

                                                     2019أبريل/ نيسان،  13

                                                        إعداد السيرة الذاتية للتلميذ)ة(/ الوالد)ة(    

  2019مايو/ أيار،  4

( FAFSAبحث ومراجعة برنامج المساعدات المالية )        

                                                           )المراسم الختامية(

قوموا بالتسجيل في ورشة عمل اآلباء للتدريب على استخدام الكمبيوتر 

 عن طريق االتصال بمنسقة شؤون اآلباء:

 

Maria Cancemi 

MCancemi2@schools.nyc.gov 

 1855(، الخط الفرعي  718) 545-7095رقم الهاتف: 

 

Awatef Ibrahim )متحدثة باللغتين االنكليزية والعربية( 

AIbrahim3@schools.nyc.gov 

 1854(، الخط الفرعي 718) 545-7095رقم الهاتف: 

 

 185الموقع: القاعة 

 مساءً  4:00صباحاً إلى  8:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 

 )األوقات قابلة للتغيير(

 

   ركن تالميذ صف التخرج
 األعزاء تالميذ صف التخرج وأسرهم،

هل تصدقون أن هذا العام هو عام تخرجكم من المدرسة الثانوية؟ لقد  

وقد حان الوقت اآلن لكي تستمتعوا عملنا جميعا من أجل هذه اللحظة. 

بجميع أنشطة التخرج. نرج المالحظة أن هناك بعض المعايير التي 

 يجب استيفاؤها لكي تكونوا مؤهلين للمشاركة في أنشطة التخرج.

 متطلبات المشاركة في أنشطة التخرج: 

 أن يكون التلميذ)ة( رسمياً في صف التخرج 

  65بـمجموع أن ينجح في جميع المواد الدراسية 

 % من بداية السنة حتى اآلن 90نسبة حضور تعادل 

 ليس لدى التلميذ)ة( تقارير في سجل العميد 

نرجو االطالع على عقد أنشطة صف التخرج لمعرفة مزيد من 

التفاصيل والمعلومات حول تسديد رسوم التخرج واألنشطة )الموعد 

أشياء ينبغي ترقبها...  مارس/ آذار( 30النهائي لدفع رسوم التخرج هو 

 إرسال تكلفة مراسيم التخرج واأليام الشهرية للروح المدرسية. 

االستشاري األعلى                                                                             

                                                                          Smartالسيد/ 

                             1780الخط الفرعي  718-545-7095، 178القاعة 

    ASmart@schools.nyc.gov البريد اإللكتروني:

استشارية الكتاب السنوي                                                                 

                                                                 DeStefanoدة/ السي

                               1852الخط الفرعي  718-545-7095، 185القاعة 

 WDestefano@schools.nyc.gov   البريد اإللكتروني:

 المجلس التنفيذي لجمعية اآلباء

                 Shakera Robinson             الرئيسة

             Kashona Forrester     أمينة الصندوق

         Darwin Ayabaca    السكرتيرة   

انضموا إلينا لحضور االجتماعات الشهرية لجمعية اآلباء               

                                                    سجلوا التواريخ!
 182القاعة  مساء 5:30في  2019مارس/ آذار،  11

                      ورشات عمل اآلباء:

 Engel باستضافة السيد/ ”مراجعة متطلبات التربية الصحية والبدنية“

&         

 دليل لآلباء حول مخاطر

  .Sanchez باستضافة السيد/ ”السيجارة اإللكترونية

 

 

                         182القاعة  مساء 5:30في  2019نيسان،  /أبريل 8

                                               "أمسية عائلية للرسم الزيتي"

 (enACT) ورشة عمل باستضافة برنامج
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 2019تواريخ هامة يجب تذكرها في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، 
 )جميع تواريخ ومواعيد االجتماعات قابلة للتغيير.(

 النشاط الموعد والمكان التاريخ

" لنصف يوم في دار األوبرا La Fille du Regimentعرض أوبرا كارمن " ظهراً، بقاعة االستماع 1 2019مارس/آذار،  2
 (METالحضرية )

   

 اجتماع الوالد والمعلم مساء 8:00 - 5:00 2019مارس/ آذار،  7

   

 اجتماع الوالد والمعلم مساء 3:00 - 1:00 2019مارس/ آذار،  8 

   

 اجتماع جمعية اآلباء 182مساء، في القاعة رقم  5:30 2019مارس/ آذار،  11 

ورشات عمل لآلباء حول "مراجعة متطلبات حصص التربية الصحية والبدنية"  
 و "دليل اآلباء حول مخاطر السيجارة اإللكترونية"

   

 2019مارس/ آذار،  15

 

 

صباحاً،  8:30 -صباحاً  7:30الساعة 
 182بالغرفة رقم 

 اإلفطار مع مديرة المدرسة

  

 نهاية الفترة الرابعة لمنح الدرجات 
   

 بعد الظهر 1 -صباحاً  10 2019مارس/ آذار،  16

 

 

 مساء 9:00 - 4:00

 ورشة عمل لآلباء حول "أساسيات الكمبيوتر وبرنامج
(Microsoft Office") 

 

 حفل الموسيقي والرقص الصربي
   

 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي ) 109مساء، في القاعة رقم  4:30 2019مارس/ آذار،  18

 

 لمنح الدرجات 5بداية الفترة 

   

 اإلفطار مع مديرة المدرسة 182صباحاً، في القاعة رقم  8:30 - 7:30 2019مارس/ آذار،  22

   

 ورشة عمل اآلباء بعنوان "إعداد السيرة الذاتية للتالميذ/ اآلباء" بعد الظهر 1:00 -صباحاً  10:00 2019مارس/ آذار،  23

   

 (SAT(/ و)PSATيوم الدراسي المتحاني )  2019مارس/ آذار،  27

   

 182صباحاً، في القاعة رقم  8:30 - 7:30 2019مارس/ آذار،  29

 

مساء، في قاعة  8:00 -مساء  5:00:
 االستماع

 اإلفطار مع مديرة المدرسة

 

 عرض المواهب

   

البحث حول الكليات/ والمنحات الدراسية ومراجعة برنامج المساعدات المالية " بعد الظهر 1:00 -صباحاً  10:00 2019مارس/ آذار،  30
(FAFSA)المراسم الختامية( ") 

   

 اإلفطار مع مديرة المدرسة 182صباحاً، في القاعة رقم  8:30 - 7:30 2019أبريل/ نيسان،  5

   

 بعد الظهر 1:00 -صباحاً  10:00 2019أبريل/ نيسان،  6 

 

 

 ظهراً، في قاعة االستماع 1

 ("Microsoft Office)ورشة عمل لآلباء بعنوان "أساسيات الكمبيوتر وبرنامج 
 

" لنصف يوم في دار األوبرا Samson & Delilahعرض أوبرا كارمن "
 (METالحضرية )

   

 2019أبريل/ نيسان،  8

 

 2019أبريل/ نيسان،  8

 109مساء، في القاعة رقم  4:30

 

 182مساء، في القاعة رقم  5:30

 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي )

 

                                               اجتماع جمعية اآلباء

 (enACT)"أمسية عائلية للرسم الزيتي" باستضافة برنامج 

   

 مأدبة إفطار ختامية مع مديرة المدرسة،   182صباحاً، في القاعة رقم  8:30 - 7:30 2019أبريل/ نيسان،  12

   

 ورشة عمل لآلباء بعنوان "إعداد السيرة الذاتية للتالميذ/ اآلباء" بعد الظهر 1 -صباحاً  10 2019أبريل/ نيسان،  13

   

 )المدارس ُمغلقة(عطلة الربيع   2019أبريل/ نسيان،  19-26

 استئناف الدراسة  2019أبريل/ نيسان،  29

 إدارة التعليم بمدينة نيويورك 

 (Long Island City High Schoolالمدرسة الثانوية )

Vivian P. Selenikasمديرة المدرسة ، 

14 -30 Broadway, Long Island City, NY 11106 

 2980-545 (718) (   الفاكس: 718) 7095-545

 


