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 نشرة إخبارية لآلباء
 2018فبراير/شباط،  –يناير/كانون الثاني 

 
 الحفاظ على التواصل

 أعزائي اآلباء وأولياء األمور، 

نوّد أن نشجعكم على تحديث معلومات االتصال الخاصة بكم. من المهم 

جداً إبالغ المدرسة بأي تغييرات في أرقام الهاتف أو العنوان. تحافظ 

المدرسة على تواصل مستمر مع اآلباء إلبالغهم بكل أنشطة المدرسة 

والتقدم الذي يحرزه الطفل. وأيضا في حالة الطوارئ، من المهم أن تكون 

ى المدرسة معلومات محدثة لتكون على علم بمن يجب االتصال به. لد

ومن المهم تقديم عنوان محدث للتوصل بوثائق مثل، الخطابات الهامة، 

واألخبار الهامة، وبطاقة التقرير الخاصة بالطفل، إلخ. وإلجراء هذه 

التحديثات، يمكنكم إرسال المعلومات الحديثة لمكتب شؤون الحضور في 

. من أجل تحديث العنوان، يتعين عليكم تقديم إثبات 110قم القاعة ر

لعنوان محل اإلقامة )مثل: عقد إيجار، فاتورة مرافق سكنية، فاتورة 

اشتراك القنوات الفضائية، إيصال اإليجار، إلخ.(. إذا كان لديكم مزيد من 

 األسئلة، يرجى االتصال بمكتب شؤون الحضور على الرقم:

    1101الفرعي الرقم  7095-545-718 

 Saray Celyحّرر من طرف تلميذة صف التخرج: 

 

 انضموا إلينا في االجتماعات الشهرية لجمعية اآلباء

  جمعية اآلباء هي وسيلة أساسية لمشاركة اآلباء في مدارس

 أطفالهم.

  وليست هناك أية شروط تأهيلية ُمسبقة للمشاركة في جمعية

 اآلباء للمدرسة.

 وتساعد جمعية اآلباء (PAاآلباء )/ على  وأولياء األمور

المشاركة في تعليم أطفالهم، وتبادل اآلراء، وإثراء مجتمعهم 

 المدرسي.

 ( اجتماعات جمعية اآلباءPA هي وسيلة رائعة لالستفادة من )

 ورش عمل اآلباء والحصول على معلومات قيمة.

لذا اجعلوا أصواتكم مسموعة وحافظوا على جمعية اآلباء 

 وا هذه التواريخ!قوية! تذكر

  :اجتماعات جمعية اآلباء

 مساء 6:00، على الساعة 2018يناير/ كانون الثاني  22          

 مساء 6:00، على الساعة 2018فبراير/ شباط  12          

 

 (:LICHSمنسقة شؤون اآلباء بمدرسة )

 
Maria Cancemi 

MCancemi2@schools.nyc.gov 

Awatef Ibrahim )متحدثة باللغة اإلنجليزية والعربية( 

AIbrahim3@schools.nyc.gov 

 185المقر: الغرفة 

 1854( الرقم الفرعي 718) 545-7095الهاتف: 

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

 )األوقات قابلة للتغيير(

 ركن التلميذ: اللغة                                 
 

 Anna Stetoتلميذة صف التخرج:  بقلم

 

على مجتمعات تعليمية  2018-2017لقد أقبلت السنة الدراسية الجديدة 

تقوم بتقديم العديد من البرامج الجديدة و( منشغلة جداً SLCصغيرة )

 Globalوبتحسين البرامج القديمة.  على سبيل المثال، تواكب مدرسة )

Languages Academy عامها األول للتخطيط للتعليم المهني )

 Globalلدراسة نظم المعلومات العالمية ) (،CTE)والتقني 

Informatics ،وسنقوم خالل هذا العام، كما في األعوام الماضية .)

، وحفل (PSATالمبدئي للقدرات الدراسية ) بالمشاركة في يوم االختبار

(Bulldog Bashلهذا العام، و ) تعني(MOSL ،مقياس تعلم التلميذ )

وهو وسيلة لتقييم كيفية إتقان التالميذ للمهارات واكتسابهم الكفاءة خالل 

 السنة الدراسية.

 

في يوم االختبار المبدئي للقدرات الدراسية  9وقد قام تالميذ الصف   

(PSAT بخوض االختبار التشخيصي ألول السنة في اإلنجليزية )

بخوض  12و  10و  10والرياضيات. بينما قام تالميذ الصفوف 

االختبارات التشخيصية للفصول ألول السنة في شهر أكتوبر/ تشرين 

األول. يستخدم المعلمون هذه االختبارات للتركيز على تدريس المهارات 

كتساب الكفاءة واإلتقان في المهام التي تتوافق التي يحتاج إليها التالميذ ال

مع المعايير األساسية المشتركة. سوف يخوض التالميذ اختبارا مماثال 

خالل السنة الدراسية وفي نهاية السنة الدراسية لقياس تطور مهاراتهم 

( لمدرستنا SLCلقد أمضت المجتمعات التعليمية الصغيرة ) طيلة السنة.

ة، وتشاركت كثيرا من المعلومات حول شراكتنا، أمسية عائلية ناجح

ومنهجنا ومتطلبات شهادة والية نيويورك للتعليم بلغتين.  ونحن أيضا ككل 

عام نحضر طالبنا المتحانات الريجنت التي ستجري في شهر يناير/ 

وقت الغداء وبعد الدراسة في بعض األحيان كذلك. هذا  الثاني خاللكانون 

علينا االستمرار في التأكد أن تالميذ صف التخرج العام هو عام مهم، و

 سيتخرجون في الوقت المحدد.

 

الوقاية من تعاطي المخدرات، أخصائيو التدخالت 
(SAPIS) 

عام جديد وبداية جديدة، دعونا نحقق أقصى استفادة من التغييرات الجديدة  

المصاحبة للعام المقبل.  واصلوا تشجيع أطفالكم على التحدث مع شخص 

ما من أجل حل المسائل التي تشكل مشكلة، والشواغل التي قد تصادفهم 

عليكم  في المدرسة أو التي يواجهونها مع أنفسهم.  إنه الوقت الذي يتعين

 جعل طفلكم يركز في مستقبل أفضل.  

إذا كانت لديكم أية شواغل تتعلق بمشكلة تناول طفلكم للمواد الممنوعة، 

نرجو منكم عدم التردد في االتصال بنا وطرح أية أسئلة تشغلكم.  إن 

 الوقاية هي المفتاح الرئيسي إلبعاد طفلكم عن تعاطي المخدرات.  

 تالية بداخل المدرسة:    ونحن نتواجد في المواقع ال

Ricardo Sanchez 585، الغرفةF                                                                   
مساًء                               3:00صباحاً إلى  7:30من اإلثنين إلى الجمعة 

   5856الرقم الفرعي.  718-545-7745رقم الهاتف 
rsanchez21@schools.nyc.gov  

Raveenga Perera 585، الغرفةG                                                               
مساء                             4:00صباحا إلى  8:30من اإلثنين إلى الجمعة 

 5857رقم الفرعي. ال 718-545-7745رقم الهاتف 
rperera@schools.nyc.gov 
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 2018تواريخ هامة يجب تذكرها في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، لعام 
 )جميع تواريخ وأوقات االجتماعات قابلة للتغيير.( 

 نشاط والمكان الموعد التاريخ
$ تحدثوا إلى السيدة/ 90األلبوم السنوي لتالميذ صف التخرج استئناف الدراسة )  2018 كانون الثانييناير/  2

Kenny) 
 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي ) 109مساء، الغرفة  4:30 2018يناير/ كانون الثاني،  8
 السنةاختبار منتصف   2018يناير/ كانون الثاني،  8-12
 (المدرسة مغلقة. يوم الدكتور/ مارتن لوثر كينج، االبن )  2018يناير/ كانون الثاني،  15 

 االختبار التعويضي الختبار منتصف السنة   2018يناير/ كانون الثاني،  16
 ورشة عمل اآلباء فنجان قهوة وحوار 185صباحا، الغرفة  10:00 2018يناير/ كانون الثاني  17

 "االرتياح قبل االختبار" (: CCNYبتنظيم من كلية )
 لتقدير الدرجات 2نهاية الفترة   2018يناير/ كانون الثاني،  19
كيفية مراسلة " 102مسار التلميذ  اجتماع جمعية اآلباء وورشة عمل لآلباء: 2013و  201مساء، الغرفة  6:00 2018يناير/ كانون الثاني،  22

 "يد اإللكترونيمعلم طفلكم عبر البر
 (راجعوا دعوة حضور االمتحانات لمعرفة التفاصيلأسبوع امتحانات الريجنت )  2018يناير/ كانون الثاني،  22-25
 لتقدير الدرجات وتوزيع برنامج دورة الربيع 2بطاقة التقرير الخاصة بالفترة   2018يناير/ كانون الثاني،  29
 لتقدير الدرجات 3بداية الفترة   2018يناير/ كانون الثاني ،  30
 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي ) 109مساء، الغرفة  4:30 2018فبراير/ شباط،  5

بعد  1:00قاعة االستماع على الساعة           2018فبراير/ شباط،  10
 الظهر

 "حبجرعة ( الموضوع "MET Opera HDالبرنامج المباشر )

 John’sاجتماع جمعية اآلباء وورشة عمل لآلباء تحت بتنظيم  جامعة ) 182مساء، الغرفة  6:00 2018فبراير/ شباط،  12
University) ،للتوعية بالمساعدات المالية (NYGEAR UP 

“Financial Aide”) 
 ورشة عمل اآلباء فنجان قهوة وحوار 185صباحا، الغرفة  10:00 2018فبراير/ شباط،  13

كيفية مراسلة معلم طفلكم عبر " 102مسار التلميذ  اآلباء:من تنظيم منسق شؤون 
 "البريد اإللكتروني

 يوم الروح المدرسية يوم الصداقة  2018فبرابر/ شباط،  14
 (المدرسة مغلقةرأس السنة القمرية الجديدة وعطلة منتصف الشتاء )  2018فبراير/ شباط،  16-25
 استئناف الدراسة  2018فبراير/ شباط،  26

 (jan2018.pdf-http://www.p12.nysed.gov/assessment/schedules/2018/504hs :كمرجع الرابطزيارة  )يرجى الجدول الزمني المتحانات الريجنت
1/22/18 1/23/18 1/24/18 1/25/18 

 صباحا   8:15
 مهارات اللغة اإلنكليزية

 
 

 ( في الرياضياتRCTامتحان ) 

 صباحا   8:15 
امتحان الريجنت في التاريخ وحكومة 

 الواليات المتحدة األمريكية
 

 الهندسة

 صباحا   8:15 
امتحان الريجنت في التاريخ العالمي 

 والجغرافيا
 

 Physicalالفيزياء )
Setting/Physics*) 

 

 ( في القراءة*RCTامتحان ) 

 صباحا   8:15
 الفيزياء/ علوم األرض

 
 الفيزياء/ الكيمياء

 
 ( في الدراسات العالمية*RCTامتحان ) 

 بعد الظهر 1:15
 البيئة الحية

 
( في التاريخ وحكومة RCTامتحان )

 الواليات المتحدة األمريكية

 بعد الظهر 1:15
 (Algebra Iالجبر )

 
 الكتابة( في RCTامتحان )

 بعد الظهر 1:15
 (Algebra IIالجبر )

 
 ( في العلومRCTامتحان )

 آجال القبول الموّحدة
 الصباح

 صباحا 10:00االمتحانات ــ 
 بعد الظهر

 بعد الظهر 2:00االمتحانات ــ 

  وحضوره، وسلوكه:يرجى استخدام معلومات االتصال بالموظفين الواردة في األسفل، للطالع على التقدم األكاديمي لطفلكم، 

 COrbegoso@schools.nyc.gov عنوان البريد اإللكتروني: 548Cالغرفة  5483الرقم الفرعي:  Gomez-Orbegosoالسيدة/  :ةاإلرشادي ةالموجه :اللغة

معلمة الدعم  Pyrameassad@schools.nyc.gov  عنوان البريد اإللكتروني: 548Bالغرفة  5485الرقم الفرعي:   Assadالسيدة/  :األخصائية االجتماعية

 DDeLuca2@schools.nyc.gov عنوان البريد اإللكتروني: 548Bالغرفة  5482الرقم الفرعي:  DeLucaالسيدة/  :السلوكي

السيدة/  HBerk2@schools.nyc.gov عنوان البريد اإللكتروني: 548Eالغرفة  5855الرقم الفرعي:  Berkالسيدة/  :التوجيه اتمستشار (:CUL) برنامج 

Sierra  :585الغرفة  5482الرقم الفرعيB :عنوان البريد اإللكتروني MSierra2@schools.nyc.gov السيد/  :األخصائي االجتماعيLinton  :الرقم الفرعي

 585Aالغرفة:  5851الرقم الفرعي:  Kritikosالسيدة/  :معلمة الدعم السلوكي KLinton@schools.nyc.gov :عنوان البريد اإللكتروني 548D الغرفة  5854

 JKritikos@schools.nyc.gov عنوان البريد اإللكتروني:

 عنوان البريد اإللكتروني: 212Aالغرفة:  2121الرقم الفرعي:  Vergidisالسيدة/  :التوجيه اتمستشار (:AWE) برنامج 

MVergidis2@schools.nyc.gov  /السيدةLenis  :212الغرفة  2122الرقم الفرعيB :عنوان البريد اإللكتروني MSierra2@schools.nyc.gov 

 :معلم الدعم السلوكي ASherman6@schools.nyc.govعنوان البريد اإللكتروني:  209الغرفة  2093الرقم الفرعي:  Shermanالسيدة/  :األخصائية االجتماعية

 DErrigo@schools.nyc.govعنوان البريد اإللكتروني:  209الغرفة  2093الرقم الفرعي:  Errigoالسيد/ 

LAcosta7@schools.nyc.gov  عنوان البريد اإللكتروني: 127Aالغرفة:  1271الرقم الفرعي:  Acostaالسيدة/  :التوجيه اتمستشار (:HUC) برنامج

 Neznamyالسيدة/  :األخصائية االجتماعية CAguila2@schools.nyc.govعنوان البريد اإللكتروني:  127Cالغرفة  1274الرقم الفرعي:  Aguilarالسيدة/ 

 1253الرقم الفرعي:  Ilyasovaالسيدة/  :معلمة الدعم السلوكي  SNeznam@schools.nyc.gov عنوان البريد اإللكتروني: 127Bالغرفة  1272الرقم الفرعي: 

 AIlyasova@schools.nyc.gov   عنوان البريد اإللكتروني: 125الغرفة 
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