
 

 إدارة التعليم بمدينة نيويورك

      ong Island City High SchoolL  
Vivian P. Selenikasمديرة المدرسة ، 

14 -30 Broadway, Long Island City, NY 11106   (718) 545-7095   Fax: (718) 545-2980 

longislandcityhs.schoolwires.net 

 

T&I-26389 (Arabic) 

 2020-2019العام الدراسي  

 أعزائي أولياء األمور واألوصياء،

، المنزل الثاني لطفلكم على مدار Long Island City High Schoolها نحن نبدأ عام دراسي جديد ونرحب بكم في 

لنوفر ، منسقو شؤون أولياء األمور. نحن هنا Maria Cancemiو Awatef Ibrahimالسنوات األربع القادمة. معكم 

البيئة  Long Island City High Schoolألولياء األمور إمكانية الوصول إلى المجتمع بداخل المدرسة. توفر 

المدرسية الممتازة لألطفال، مع فريق العمل المتفاني والملتزم بمساعدة الطالب في تنمية أفضل ما لديهم من إمكانيات 

  أكاديمية.

   

األمور، فإن هدفنا األساسي هو التشجيع على مشاركة أولياء األمور في نظام التعليم.  وباعتبارنا منسقين شؤون أولياء

وباعتبارك ولي أمر أو وصي، يكون لديك الحق بالتصريح بالمخاوف واالحتياجات واألفكار المتعلقة بتعليم طفلك 

 فالنا على تحقيق االزدهار. تعتبروسالمته بداخل المدرسة. نرحب بجميع اقتراحاتك وآرائك لنستطيع مًعا أن نساعد أط

  مشاركتك في تعليم ودعم طفلك أساسية لتحقيق النجاح الذي ينتظره.

   

يتم إطالع أولياء األمور واألوصياء على األحداث واألنشطة بوسائل مثل اجتماعات رابطة أولياء األمور الشهرية 

ر الهاتف وموقع ويب المدرسة لدينا على وورش العمل ورسائل البريد اإللكتروني واتصاالت المراسلة عب

longislandcityhs.schoolwires.net  والنشرة اإلخبارية ألولياء األمور التي يتم إرسالها بالبريد كل شهرين. ويوجد

 Longنظام آخر من أنظمة التواصل األكثر فاعلية وهو مسار الطالب. ومسار الطالب هو موقع الويب الذي تستخدمه 

Island City High School  للمساعدة في إطالعك باستمرار على تقدم طفلك. يمكنك تسجيل الدخول في أي وقت

للتحقق من درجات الطفل وحضوره والعمل الذي لم يتم أداؤه ونتائج االمتحان وكذلك للتواصل مع المعلمين. للحصول 

  على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، الرجاء االتصال بنا.

     

مساًء. يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف  4:00صباًحا إلى  8:30، من اإلثنين إلى الجمعة، من 185تجدنا في الغرفة 

 aibrahim3@schools.nyc.govوعن طريق البريد اإللكتروني على  1854، داخلي: 7095-545-718على الرقم 

ضرورة تحديد موعد سابق. يسعدنا أن  . يمكنك زيارتنا في أي وقت بدونmcancemi2@schools.nyc.govو 

نساعدك بالرد على أية تساؤالت واستفسارات ومشاكل لديك. نتطلع إلى مقابلتك والعمل مًعا لنجعل األعوام الدراسية 

 المقبلة ناجحة للجميع!

  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

Awatef Ibrahim 

Maria Cancemi 
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