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 ماذا یحدث في المدارس العامة بمدینة نیویورك
 

 /  এই নিথ বা ডকুয্েম�িট বাংলায় েদখুন  /  اعرض ھذه الوثیقة باللغة العربیة

Gade dokiman sa a an kreyòl   /  françaisConsultez ce document en   /  查看本文件的中文版

  /  este documento en español Consulte  /  보기 한국어로 문서를 이/    ayisyen 
 язык русский на документа Перевод   /  یہ دستاو�ز اردو مںی مالحظہ ک��ں

 

 
 2021أغسطس/ آب،  30في  المبتدئاألسبوع  

 

 المحتویات:
 منتدیات عائلیة حول العودة إلى المدرسة •
 إرشادات الصحة والسالمة المحدثة •
 الحضور ومنح الدرجات •
 خدمات النقل •
 تحدیث معلومات االتصال الخاصة بكم •
 اللقاحتذكیر بشأن  •
 الیوم األخیر لخدمة الوجبات المجتمعیة •

 

 منتدیات عائلیة حول العودة إلى المدرسة
-2021ا للیوم األول من العام الدراسي أنتم مدعوون لحضور منتدیات عائلیة عبر اإلنترنت حول العودة إلى المدرسة للتعرف على استعداداتن

وأحد خبراء الصحة العامة من إدارة الصحة  Meisha Porter! في المنتدیات، ستستمعون مباشرة إلى المستشارة میشا بورتر/2022
إدارة التعلیم إلعادة الفتح  والسالمة العقلیة في مدینة نیویورك. باإلضافة إلى ذلك، سیقوم المدراء المراقبون التنفیذیون بمراجعة بروتوكوالت

 بشكل آمن، سیتبع ذلك فترة حیة مخصصة لألسئلة واألجوبة.
 

ونرحب بحضوركم ألي من ھذه الفعالیات. إذا فاتتكم جلسة، فال تتردد في  learndoe.org/faceیمكنكم التسجیل في المنتدیات على الرابط  
سیتم توفیر الترجمة  .learndoe.org/face/recordingأحد المنتدیات الحقاً على الرابط لسة أخرى من اختیاركم أو مشاھدة حضور ج

 ) متاحة في جمیع الجلسات.ASLیسیة المنطوقة في كل حي. ستكون خدمة الترجمة بلغة اإلشارة األمریكیة (الفوریة باللغات الرئ
 

 مساًء (اإلسبانیة، الماندرین، العربیة) 7:30 - 6:00: بروكلین، سبتمبر/ أیلول 1 •
 مساًء (اإلسبانیة، الماندرین، البنغالیة) 9:30 - 8:00: كوینز، سبتمبر/ أیلول 1 •
 مساًء (اإلسبانیة، الفرنسیة، العربیة) 7:30 - 6:00برونكس، : أیلول /سبتمبر 2 •
 مساًء (اإلسبانیة، الماندرین، الروسیة) 9:30 - 8:00، آیلند: ستاتن سبتمبر/ أیلول 2 •
 مساًء (اإلسبانیة، الماندرین، الكانتونیة) 9:30 - 8:00: منھاتن، سبتمبر/ أیلول 9 •
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 إرشادات الصحة والسالمة المحدثة
: 2022–2021بینما تستعدون للیوم األول من المدرسة، نأمل أن تكون محطتكم األولى ھي الموقع اإللكتروني إلدارة التعلیم للعام الدراسي 

school.nyc.gov/homecoming. ى صحة وسالمة التالمیذ والموظفین ستجدون ھناك أحدث المعلومات حول كیفیة عملنا للحفاظ عل
 في ھذا العام الدراسي.

دلیل إدارة التعلیم للصحة والسالمة والعودة  Porterوالمستشارة بورتر/ Bill de Blasioباإلضافة إلى ذلك، أصدر العمدة بیل دي بالسیو/ 
ت الحجر الصحي وغیرھا من المعلومات المھمة. والفحوصات الصحیة وبروتوكوال اللقاح. یتضمن الدلیل تحدیثات حول 2021اآلمنة لعام 

 علیھ على موقعنا اإللكتروني. االطالعیتوفر الدلیل بعدة لغات ویمكن 

 
 الحضور ومنح الدرجات 

 الحضور
 

 :2022-2021الحضور المنتظم في المدرسة أمر بالغ األھمیة للتعلّم بنجاح. تجدون ھنا سیاسات الحضور للعام الدراسي 
 

لكي یتم وضع عالمة "حاضر" على طفلكم، یجب أن یكون موجوداً فعلیاً في الفصل الدراسي أو بیئة التعلّم بالمدرسة لفترة لحصة  شخصیاً: 
 واحدة على األقل خالل الیوم الدراسي.

 
لیاً أو جزئیاً)، یجب أن عندما یجب أن یدرس التالمیذ عن بُعد (على سبیل المثال، عندما یتم عزلھم أو إغالق مباني مدرستھم ك عن بُعد:

 ً  للحصول على تدریس متزامن أو غیر متزامن خالل یوم البرنامج المحدد. عبر اإلنترنت یكونوا حاضرین فعلیا
 

 منح الدرجات
 

للعام  توفر الدرجات لكم ولتالمیذكم مالحظات مھمة حول كیفیة تقدمھم في تعلمھم. فیما یلي ما یتعین علیكم معرفتھ عن سیاسة منح الدرجات
 :2022-2021الدراسي 

 
كما فعلت قبل انتشار الجائحة ومرة أخرى في بدایة  -ستستمر المدارس في اختیار مقاییس الدرجات الخاصة بھا  •

نقطة.  100) ومقیاس من A –F، ومقیاس أبجدي (4 -1العام الدراسي الماضي. تتضمن خیارات التقدیر مقیاس 
 ) متاح للتالمیذ األفراد في ظروف استثنائیة.Course in progress( )NX( "تقدیر "الدورة الدراسیة قید التقدم

سیواصل أولیاء أمور المدارس المتوسطة والثانویة السیاسة التي تم تبنیھا العام الماضي الختیار استبدال أي درجة   •
  النجاح.، مما یشیر إلى كسب رصید وحدات الكریدیت الدراسیة أو P"" أو "CRنھائیة ناجحة بدرجة "

 
لن تضع المدارس في الحسبان الحضور عند منح الدرجات على اإلطالق، استمراراً للسیاسة التي تم تبنیھا في العام  •

 الدراسي الماضي. ستعتمد درجة تلمیذكم بشكل أساسي على تقدمھ األكادیمي.
 

 خدمة النقل
) ووالیة نیویورك. CDCھا مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (ستتبع الحافالت المدرسیة التي تنقل التالمیذ اإلرشادات التي حددت

 ستتخذ الحافالت الخطوات التالیة:
حیثما كان ذلك ممكناً ووفقاً لحالة الطقس، ستظل النوافذ مفتوحة وسیعمل نظام التھویة في الحافلة في وضع عدم  •

 دي طفلكم المالبس المناسبة.إعادة تدویر الھواء أثناء سیر الحافلة؛ یرجى مراعاة أن یرت
یجب على كل شخص في حافلة مدرسیة ارتداء أغطیة الوجھ (األقنعة) في جمیع األوقات بغض النظر عن حالة  •

 ، ما لم یكن لدیھ إعفاًء طبیاً معتمد من متطلبات ارتداء القناعاللقاح
 یجب على التالمیذ الحفاظ على مسافة جسدیة عندما یكون ذلك ممكناً. •

https://schools.nyc.gov/homecoming
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 تحدیث بیانات االتصال الخاصة بكم

و على أبقوا على اطالع دائم باإلعالنات المھمة من إدارة التعلیم، بما في ذلك إغالق المدارس والفعالیات التي تحدث في منطقتكم التعلیمیة أ
وملء نماذج المدرسة ، یمكنكم تحدیث معلومات االتصال الخاصة بكم، )NYCSAحساب مدارس مدینة نیویورك (مستوى المدینة! مع 

 المھمة عبر اإلنترنت، واالطالع على درجات طفلكم، والجداول الزمنیة، ودرجات االمتحانات، وخدمة النقل المحددة لكم، والحضور والمزید.
االتصال یمكنك التسجیل للحصول على حساب الیوم باستخدام اسمكم ومعلومات االتصال فقط! لربط حساب بسجالت طفلكم المدرسیة، یرجى 

 بمدرستكم لتأكید معلوماتكم.
 

 schools.nyc.gov/nycsaتعّرفوا على المزید عبر الرابط:  

 
 اللقاحتذكیر بشأن 

وجمیع أبناء مدینة نیویورك من  )،COVID-19ھو أھم خطوة یمكنكم اتخاذھا لحمایة أنفسكم وحمایة عائالتكم من من مرض ( اللقاحإن  
یأخذ عاماً على األقل ولم  12). إذا كان لدیكم طفالً یبلغ من العمر COVID-19عاماً فأكثر ھم مؤھلون اآلن للحصول على لقاح ( 12عمر 
مكن من خالل زیارة الرابط بالكامل بعد، فإن إدارة الصحة والسالمة العقلیة تشجعكم بشدة على تحدید موعد تطعیم لھ في أقرب وقت م اللقاح

Vaccinefinder.nyc.gov.  من إدارة التعلیم، قوموا بزیارة الرابط  اللقاحللحصول على أحدث معلومات
school.nyc.gov/covid19. 

 

 األخیر لخدمة الوجبات المجتمعیةالیوم 
. ابتداء من یوم سبتمبر/ أیلول 10الجمعة، سیكون آخر یوم عمل لتقدیم الوجبات للمجتمعات المحلیة في مدارس مدینة نیویورك ھو یوم 

للمساعدة في  311لرقم ، یرجى زیارة مستودع الطعام المحلي أو مطبخ الحساء أو سوق المزارعین أو االتصال باسبتمبر/ أیلول 13اإلثنین، 
 .nyc.gov/getfoodالعثور على موقع بالقرب منكم. یمكن إیجاد مزید من المعلومات على الرابط: 

 
لجمیع تالمیذ المدارس یرجى مالحظة أن إدارة التعلیم لمدینة نیویورك تواصل تقدیم وجبات اإلفطار والغداء ووجبات ما بعد المدرسة مجاناً 

 العامة بمدینة نیویورك خالل العام الدراسي. نتطلع إلى الترحیب بعودة تالمیذنا وتقدیم وجبة طازجة ومغذیة لھم.
 
 

https://www.schools.nyc.gov/nycsa
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