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 نشرة أولياء األمور
2018مايو/ يونيو 

Senior Corner    متطلبات المشاركة في أنشطةSenior : 

 Official Senior 

  65بنسبة مروًرا بكل الصفوف 

  من بداية العام حتى تاريخه95نسبة حضور % 

 ال يوجد سجل لدى العميد 

 مساًء  7:30الساعة   في  2018يونيو  7 التخرج:

    Terrace on the Park الموقع: 

 حفل تنكري  الموضوع:

 :            Senior Picnicتدريب على حفلة التخرج ونزهة 

   باًحا ص 9في تمام الساعة  2018يونيو  25

  مساًء    6:30في تمام الساعة  2018يونيو  26 التخرج:

  Queens College Coldenقاعة محاضرات  الموقع:

   Mr. Smartكبير المستشارين: 

  185غرفة  الموقع:

                              1851داخلي: 718-545-7095 :هاتف

    ASmart@schools.nyc.govبريد إلكتروني:  

                     DeStefano: السيدة  Yearbookمستشار 

                              1852داخلي: 718-545-7095 هاتف     185الموقع: غرفة 

  WDeStefano@schools.nyc.govبريد إلكتروني: 

 : LICHSمنسقو أولياء األمور 

                                                     !                 Regentsمتوفر دروس في يوم السبت لتجهيز 

                                                ظهًرا  12صباًحا وحتى  9أيام السبت في مايو ويونيو 

 انظر جدول الدروس التعليمية لمزيد من التفاصيل.

مية ألولياء األمور/ األوصياء، يرجى إحضار طفلكم للدروس التعلي

اظر للن المساعد الجديد Mr. Politisومقابلة    2018مايو  12 في 

 12 صباًحا إلى 9 المختص بشؤون السالمة واألمن في تمام الساعة 

السالمة  لحضور ورشة العمل الخاصة بأولياء األمور: " مساًء 

 ."واألمن في مدرستنا والتنمر الرقمي 

أنظمة االستجابة العامة: كيف  نظرة عامة على ورشة العمل: 

ترنت:  عالمات نستجيب في مواقف الطوارئ. التنمر على اإلن

لى ور إالتحذير في األطفال والمراهقين. ما الذي يحتاج أولياء األم

 معرفته.

Maria Cancemi 

MCancemi2@schools.nyc.gov 

 1855داخلي   )718 (545-7095 هاتف: 

Awatef Ibrahim  واإلنجليزية( ةالعربيب)تتحدث 

AIbrahim3@schools.nyc.gov 

 1854داخلي   )718 (545-7095 هاتف: 

 185الموقع: غرفة 

 مساءً  4:30 -صباًحا  8:00االثنين إلى الجمعة 

 )ساعات العمل عرضة للتغيير(

 إدارة مدينة نيو يورك التعليمية

New York City Department of Education 

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 

 

                                  LICHS: CULاألخبار الجيدة في 

  Careersتهانينا لطالبنا المختصين بالطهي الذين استكملوا برنامج 

مسابقات   Culinary /https://ccapinc.orgArtsضمن برنامج 

ينبغي على الطالب صنع   الطهي للحصول على المنح التعليمية

شياء تتطلب استخدام سلطة من الخيار والفلفل الحلو وكذلك القيام بأ

في  Monroe Collegeمهارات السكين وعمل العجة الفرنسية في 

وتتكون المسابقة من جزأين، وقام الطالب   تحد مدته ساعة واحدة.

 Supreme Pouletالذين انتقلوا إلى المرحلة الثانية بصنع 

Chasseur  معPommes Chateau  دجاج مع البطاطس(

 Crepes Sucreesمن الحلو وهو  المطهية على البخار( وطبق

)كريمة الحلواني( وعليه  Creme Patissiere)كريب حلو( مع 

Sauce au Chocolat .)حصل طالب   )صلصة الشوكوالتة

LICHS                                                                                        :على الجوائز التالية 

$6,000 Elizabeth Alston Scholarship-Cristian Ochoa                                                                  

Jaycee Fernandez – Dr. Patricia S منحة .

Bartholomew  5000 دوالر                                                     

Daniel Flowers -  منحةLilli Lynton 5000            دوالر                                                                 

Yi Jing Cheng  -  منحةJohnson and Wales   الكاملة

                                      دوالر 128364 -سنوات  4للدراسة لمدة 

Wendy Molina  منحة(Monroe Bootcamp  المنافسة(

 أيام( 4الصغيرة( )دورة في الطهي لمدة 

Laura Parker     مدرس طهي 

 منسق التعليم المعتمد على العمل

 مجلس رابطة أولياء األمور التنفيذي 

                      Mikki Ealey     الرئيس

           Shakera Robinson               سكرتير 

                      Kashona Forrester                 أمين الصندوق

PA Email:  Licpaboard@gmail.com 

                 انضم إلينا في اجتماعات رابطة أولياء األمور الشهرية
 لذا اجعل صوتك مسموًعا وحافظ على قوة رابطة أولياء األمور.

 احفظ التواريخ!

 مساءً  5:30، في تمام الساعة 2018مايو  31

  Concert Springترشيحات رابطة أولياء األمور واحتفال الربيع 

سيحصل أولياء األمور الذين يحضرون اجتماع رابطة أولياء 

 !Spring Concertاألمور على مقاعد متقدم في 

 مساءً  6:00، في تمام الساعة 2018يونيو   18

انتخابات رابطة أولياء األمور                                                

 & Mindfulnessتقدير ولي األمر: ورشة عمل يوم 

Transition  ألولياء األمور التي تستضيفهاenACT تتوفر .

جوائز تقدير ألولياء األمور )بأسبقية الحضور(.

mailto:ASmart@schools.nyc.gov
mailto:WDeStefano@schools.nyc.gov
mailto:MCancemi2@schools.nyc.gov
mailto:AIbrahim3@schools.nyc.gov
http://longislandcityhs.schoolwires.net/
https://ccapinc.org/
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 2018تواريخ مهمة يجب تذكرها في مايو ويونيو 
 كل تواريخ ومواعيد االجتماع عرضة للتغيير(. )

 
 النشاط الوقت والمكان التاريخ

 AWEإفطار أصحاب المصلحة  109غرفة مساًء  12 -صباًحا  9 2018مايو  2

St. John’s University Parent Workshop  ورشة عمل ألولياء

  Computers Closing Ceremonyاألمور:  مقدمة عن الحفل الختامي 

مساًء في  6:00 -مساًء  4:30 2018مايو  7

 الكافيتريا 

Gentlemen Bulldog Boutique  لمعرفة  126)انظر المنطقة

 التفاصيل(

 SLTاجتماع  109غرفة مساًء  4:00 2018مايو  7

  APاختبارات   2018مايو  7-18

لمعرفة  321غرفة  Mr. Voutsas)راجع  Spring Fling Dance م في الكافيتريا  8:00- 5:00 2018مايو  11

 التفاصيل(

 Safety and Security in our schoolsورشة عمل أولياء األمور: " ( TBDمساًء ) 12 -صباًحا  9 2018مايو  12

and Cyber Bullying يستضيفها "AP1 Mr. Politis 

مساًء في  6:00 -مساًء  4:30 2018مايو  14

 الكافيتريا

Ladies Bulldog Boutique  لمعرفة التفاصيل( 126)انظر المنطقة 

مساًء في  6:00 -مساًء  4:30 2018مايو  21

 الكافيتريا

Evening Wear Bulldog Boutique  لمعرفة  126)انظر المنطقة

 التفاصيل(

صباًحا  9محاضرة أولياء األمور  2018مايو  22

(TBD) 

 صباًحا 10حدث مجتمعي 

Ladies Bulldog Boutique  لمعرفة التفاصيل( 126)انظر المنطقة 

  Rude’s Dance Showالسيدة  مساءً  9 -5قاعة محاضرات  2018مايو  22

 !(Eyes on the Prizes: يوم الموضة )Yearbook 182مساًء غرفة  4:30 - 3:40 2018مايو  23

في قاعة مساًء  07:00 -مساًء  04:30 2018مايو  25

  المحاضرات

 يوم عرض الموهوبين والتوعية بالصحة النفسية

 )المدرسة مغلقة( Memorial Day  2018مايو  28

 Faculty vs. Student Softballلعبة   Fieldمساًء  4:30 2018مايو  29

 ! Spring Concert مساءً  9 -مساًء  6:30قاعة محاضرات  2018مايو  30

 9 -مساًء  05:30قاعة محاضرات  2018مايو  31

 مساًء 
سيحصل أولياء    Spring Concertترشيحات اجتماع أولياء األمور، و

 م فياألمور الذين يحضرون اجتماع رابطة أولياء األمور على مقاعد متقد

Spring Concert! 

 SLTاجتماع  109مساًء غرفة  04:30 2018يونيو  4

مساًء في  6:00 -مساًء  4:30 2018يونيو  4

 الكافيتريا

Evening Wear Bulldog Boutique  لمعرفة  126)انظر المنطقة

 التفاصيل(

  Senior Awards مساًء   8:00- 5:00قاعة محاضرات  2018يونيو  4

 النهائيةاالختبارات   2018يونيو  4-8

 !Bulldog Boost   2018يونيو  6

 Chancellor’sلمعرفة التفاصيل(  Mr. Smartحفل التخرج )راجع  Terrace on the Parkمساًء  7:30 2018يونيو  7

Day )ال يحضر الطالب للمدرسة( 

 ، االختبارات النهائية، واالختبارات التعويضية 4انتهاء الفترة   2018يونيو  11

 عيد الفطر )المدرسة مغلقة(  2018يونيو  15

 182مساًء غرفة  06:00 2018يونيو  18
مور األ تقدير ولي األمر: ورشة عمل أولياء انتخابات رابطة أولياء األمور

Mindfulness & Transition   التي تستضيفها رابطةenACT 

 ألولياء، مع منح هدايا تقدير ألولياء األمور )بأسبقية الحضور(.

 Regents Rating Day  2018يونيو  22

 : Senior Picnicتدريب على حفلة التخرج ونزهة  صباًحا  9:00 2018يونيو  25

                          )حضور المحاضرات في المدرسة إجباري(                           

 الصيفي ، وتوزيع البرنامج4آخر يوم دراسي انتهاء الفترة   2018يونيو  26

  Queens College Coldenفي قاعة محاضرات   LICHSتخرج  مساءً  06:30 2018يونيو  26

 توزيع الدبلومة صباًحا  9:00 2018يونيو  28

  Regentsجدول اختبار 

 

6/5/18 6/12/18 6/13/18 6/14/18 6/18/18 6/19/18 6/20/18 6/21/18 
 صباًحا  8:15

الجغرافيا 

 والتاريخ العالمي 

 صباًحا 8:15

فنون اللغة 

 اإلنجليزية

 

 صباًحا 8:15

تاريخ وحكومة 

 الواليات المتحدة 

 صباًحا 8:15

 علوم أرضية

 

 صباًحا 8:15

 RCTرياضيات 

 صباًحا 8:15

 هندسة 

 صباًحا 8:15

 كيمياء

RCT عالمي 

 دراسات

 صباًحا 8:15

  RCTقراءة 

 مساءً  1:15 

  1جبر 

 

 مساءً  1:15

 بيئة حية

 مساءً  1:15

 2جبر 

 مساءً  1:15

RCT  تاريخ

الواليات المتحدة 

LOTE 

 مساءً  1:15

 فيزياء 

 مساءً  1:15

  RCTكتابة 

 مساءً  1:15

 RCTعلوم 


