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 نشرة إخبارية لآلباء
 2018أبريل/ نيسان، مارس/ آذار و

( التابع لجامعة سان NYGear Upبرنامج )

 جونز 

 أعزائي اآلباء وأولياء األمور،

تم تصميم ورش عمل تدريب اآلباء على الكمبيوتر لمساعدتكم على 

مواكبة عالم سريع التغير. سواء كنتم تستخدمون الكمبيوتر للمنزل أو 

المدرسة أو العمل، فإن المعرفة بالكمبيوتر ال تتقادم أبداً. إننا نشجع 

 اآلباء على المشاركة.جميع 

 ظهراً: 12صباحاً إلى  9ستعقد هذه الفصول من الساعة  

 2018مارس/ آذار،  17(: 1مقدمة في الكمبيوتر )الجزء 

 2018مارس/ آذار،  24(: 2مقدمة في الكمبيوتر )الجزء  

 2018أبريل/ نيسان،  14(: 3مقدمة في الكمبيوتر )الجزء  

 2018أبريل/ نيسان،  21(: 4مقدمة في الكمبيوتر )الجزء  

 2018أبريل/ نيسان،  28(: 5مقدمة في الكمبيوتر )الجزء  

 2018مايو/ أيار،  5المراسم الختامية،  

 نرجو التسجيل مقدماً عن طريق القيام بواحد من اإلجراءات التالية:

استالم قسيمة الموافقة وتسليمها في مكتب برنامج  .1

(GEAR UP بالغرفة رقم )178. 

إرسال االستمارة المعبأة إلى عنوان البريد اإللكتروني  .2

 sju.@gmail.comالتالي 

-990-2383إرسال االستمارة المعبأة إلى رقم الفاكس  .3

718 

، 718-990-2531االتصال للتسجيل على رقم الهاتف  .4

 ة يوم الفاعليةواحضار االستمارة المعبأ

إرسال رسالة نصية تتضمن صورة االستمارة إلى الرقم  .5

619-GEARUP-2 

إذا كانت لديكم أية أسئلة أو شواغل، نرجو عدم التردد في االتصال 

 718-990-2531بي  على الرقم التالي: 

 

 (:LICHSمنسقات شؤون اآلباء بمدرسة )

Maria Cancemi 
MCancemi2@schools.nyc.gov 

 1855(، خط فرعي رقم  718) 545-7095الهاتف: 

 )متحدثة باللغتين االنكليزية والعربية( عواطف إبراهيم

AIbrahim3@schools.nyc.gov 

 1854(، خط فرعي رقم 718) 545-7095الهاتف: 

 185الموقع: الغرفة 

 مساءً  4:30صباحاً إلى  8:30االثنين إلى الجمعة، من الساعة 

 )األوقات قابلة للتغيير(

أخبار جيدة في مدرسة 

(LICHS( برنامج :)HUC) 

 

( في فصول تمكنهم HUCيتم تسجيل وغمر جميع طالب برنامج )

اإلبداعية والفنية من خالل الفنون: الرسم، من التعبير عن مهاراتهم 

والرسم الزيتي، والتصميم، والجوقة، واألوركسترا، والفرقة 

( سوف HUCالموسيقية، والمسرح. عدد مختار من طالب )

( AVIDيشاركون في برنامج اإلنجاز عن طريق العزيمة الفردية )

 الذي سيساعدهم في المهارات األساسية التي تعدهم بشكل أفضل

للكلية والمسارات المهنية. يشارك طالب صف التخرج الذين هم 

على المسار الصحيح للتخرج في التدريبات التي تزيد من تطوير 

مهاراتهم للكلية واالستعداد المهني. في فترة التقييم األولى وحدها، 

طالباً  123من طالبنا على جائزة الئحة الشرف و  170حصل 

 2018-2017لمثالي. العام الدراسي حصلوا على جائزة الحضور ا

(. بالعمل سوياً، HUCهو عام مثير للموظفين والطالب ببرنامج )

 نتطلع إلى بناء مجتمع من التميز.

انضموا إلينا لحضور االجتماعات الشهرية لجمعية 

 اآلباء

عقد مجلس جمعية اآلباء انتخابات لشغل المناصب الشاغرة ألمين 

 Kashona Forresterتهانينا لـ  الصندوق وسكرتير التسجيل.

 Shakeraوأمين الصندوق بمناسبة انتخابها في منصب 

 Robinson  سكرتير التسجيلبمناسبة انتخابها في منصب! 

 قابلوا أعضاء مجلس جمعية اآلباء

 Mikki Ealey الرئيس

 Shakera Robinson السكرتيرة

 Kashona Forrester أمينة الصندوق

مسموعاً وحافظوا على قوة جمعية لذا اجعلوا صوتكم 

 اآلباء! تذكروا هذه التواريخ!

 (:PAاجتماعات جمعية اآلباء )

 مساءً  6:00، في تمام الساعة 2018مارس/ آذار،  23

 مساءً  6:00، في تمام الساعة 2018أبريل، نيسان،  25
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 تواريخ هامة يجب تذكرها في

 2018وأبريل/ نيسان، شهري مارس/ آذار 

 )جميع تواريخ ومواعيد االجتماعات قابلة للتغيير.(

 النشاط الموعد والمكان التاريخ

 اجتماعات اآلباء والمعلمين  مساءً  8:00-5:00 2018مارس/ آذار،  8

 اجتماعات اآلباء والمعلمين  مساءً  3:00-13:00 2018مارس/ آذار،  9

مأدبة فطور لطالب صف التخرج واستعراض انجازات شهر مارس/   الصباحيةالكافيتريا  2018مارس/ آذار،  9

لمزيد من  185بالغرفة رقم  Smart /بالسيدآذار )نرجو االتصال 

 التفاصيل(.

 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي ) 109مساًء بالغرفة رقم  4:30 2018مارس/ آذار،  12

 الشرف والئحة الحضور على بالمواظبة االحتفال مراسم مساءً  6:00 2018مارس/آذار،  19

 امتحانات منتصف الفصل الدراسي  2018مارس/آذار،  19-26

مساًء بقاعة  9:00 -مساًء  5:30 2018مارس/ آذار،  23

 االستماع

 (!SINGاجتماع جمعية اآلباء واألداء الفني الغنائي لفريق )

بقاعة  مساءً  9:00 -مساًء  6:00 2018مارس/ آذار،  24

 االستماع

 !(SINGالعرض األدائي  لفريق )

 !(Bulldog Boost Dayاالحتفال بفاعلية )  2018مارس/ آذار،  29 

أبريل/  6 –مارس/ آذار  30

 2018نيسان، 

 ُمغلقة( رسة)المدعطلة الربيع  

 استئناف الدراسة  2018أبريل/ نيسان،  9

 الثالثةنهاية فترة التقييم   2018أبريل/ نيسان،  12

 بداية فترة التقييم الرابعة  2018أبريل/ نيسان،  13

 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي ) 109مساًء بالغرفة رقم  4:30 2018أبريل/ نيسان،  16

 توزيع بطاقات التقرير للفترة الثالثة للتقييم  2018أبريل/ نيسان،  20

ناً  األكثر التالميذ تكريم احتفالواجتماع جمعية اآلباء،  تحديده الحقاً(مساًء )سوف يتم  6:00 2018أبريل/ نيسان،  25  تحسُّ

 بعد الظهر 2:49 –صباحاً  10:43 2018أبريل/ نيسان،  27 

 182الغرفة رقم 

فاعلية صف التخرج: اإلزدهار على درب النجاح )نرجو االتصال 

 لمزيد من التفاصيل(. 185بالغرفة رقم  Smart /بالسيد

االجتماعات ظهراً، بقاعة  1:00 2018أبريل/ نيسان،  28

 الكبرى

 (METعرض أوبرا "سندريال" من دار األوبرا الحضرية ) 

 

 ركن تالميذ صف التخرج مكتب الكليات
 إذا كانت لديكم أية أسئلة، نرجو االتصال:

 Christodoulouالسيدة/  

PChristodoulou@schools.nyc.gov 

 أو 

 Jeoungالسيدة/ 

SJeoung@schools.nyc.gov 

 385Dالغرفة رقم  

 3854، الخط الفرعي: 718-545-7095الهاتف: 

دوالراً يجب تسديد  70دوالراً وتبلغ رسوم التخرج  90( تبلغ Yearbookرسوم الكتاب السنوي )

شهر أبريل/ نيسان لتفادي رسوم التأخير في الدفع. يجب على تالميذ صف اإلثنين معاً قبل انقضاء 

وإكمال تعبئتها وتوقيعها من طرف الوالد)ة(/ ولي األمر  185التخرج أخذ استمارة من الغرفة رقم 

يجب أن  .(Mr. Smartوإرسالها حين الدفع على شكل أموال نقدية أو حوالة مالية مدفوع ألمر )

صف التخرج على معلومات اتصال بشخص بالغ حتى يتمكن من المشاركة في  يتوفر جميع تالميذ

 األنشطة.

 متطلبات المشاركة في أنشطة التخرج: 

 أن يكون رسمياً في صف التخرج 

  65أن ينجح في جميع المواد الدراسية بـمجموع 

 % من بداية السنة حتى اآلن 90لديه نسبة حضور تعادل 

  سجل العميدليس لدى التلميذ تقارير في 

 Smart /بالسيد

 1851، الخط الفرعي رقم 718-545-7095، 185الغرفة رقم 

 ASmart@schools.nyc.gov البريد اإللكتروني: 

 DeStefanoالسيدة/ 

 1852، الخط الفرعي رقم 718-545-7095، 185الغرفة رقم 

 WDestefano@schools.nyc.gov البريد اإللكتروني: 

 Voutsasالسيد/ 

 SVoutsa@schools.nyc.gov البريد اإللكتروني:
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Long Island City High School 
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