التقويم الزمني للمدرسة الصيفية
المدارس االبتدائية والمتوسطة
1يوليو/تموز31–يوليو/تموز
اإلثنين–الخميس
19أيامدراسية

.كيف ت ّتخذ المدارس قرار نقل طفلي أو عدم نقله إلى الصف
التالي في شهر أغسطس /آب؟
سياسة االنتقال إلى الصف التالي إلدارة التعليم تصف المعايير
التي يجب على التالميذ استيفاؤها لكي تتم ترقيتهم إلى الصف
التالي .تستعمل المدرسة أدلة متتعددة مثل الدرجات ،التقييمات،
وأعمال أخرى للتالميذ من أجل اتخاذ قراراتها في نهاية
المدرسة الصيفية .للحصول على مزيد من المعلومات حول
االنتقال إلى الصف التالي ،يُرجى زيارة الوقع اإللكتروني:
/ppt:hhoF/ttso.haF.ttehcysohpocy/tstoohcst/tptth
.ro//osrF/tts

إذا تم االحتفاظ بتلميذ في حزيران/يونيو ولم يذهب إلى المدرسة
الصيفية ،فهل ال يزال بإمكانه االنتقال إلى الصف التالي في
آب/أغسطس؟
تمنح المدرسة الصيفية الفرصة للتالميذ إلنجاز أعمال إضافية
لقرارات االنتقال إلى الصف التالي في أغسطس hآب .إذا لم
يتمكن طفلك من حضور المدرسة الصيفية ،فإنه ال يزال بإمكانك
تقديم استئناف مكتوب للمدير(ة) قبل نهاية شهر أغسطس hآب.
سوف يقوم المدير المراقب بمراجعة قرار مدير المدرسة وسوف
يصدر القرار النهائي .أن عدم حضور المدرسة الصيفية سوف
يح ّد من قدرة التلميذ على إظهار مزيد من التفوق قبل مراجعة
المدير المراقب.
كيف أعرف ما إذا تم نقل طفلي إلى الصف الموالي بعد نهاية
المدرسة الصيفية؟
سوف تتوصل برسالة حول قرار نقل طفلك للمستوى التالي
خالل األسبوع الممتد من يوم  81أغسطس /آب .إذا لم تكن
راضيا عن قرار النقل إلى الصف التالي ،يمكنك إرسال طلب
استئناف مكتوب للمدير ابتدا ًء من  52آب /أغسطس .سوف يقوم
المدير المراقب بمراجعة طلب االستئناف ،وهو الذي سوف يتخذ
القرار النهائي.

*4أغسطس/آبهويومعطلة؛التالميذاليحضرون.
*أغسطس/آب4و5هيأياممراجعةملفاألعمالبالنسبةلطاقم
العملفقط؛لنتنعقدفصولالمدرسةاالبتدائيةوالمتوسطة.

المدرسة الصيفية لسنة 5182

دليل لآلباء
والعائالت

المدارس الثانوية
1يوليو/تموز12–أغسطس/آب
االثنين-الجمعة
30أيامدراسية
*4أغسطس/آبهويومعطلة؛التالميذاليحضرون.
*13و14أغسطس/آبهيأيامامتحاناتالريجنتلوالية
نيويورك.

قدتتغيرمواعيدبدايةونهايةالدراسة.الرجاءاالتصالبالمدرسة
األصليةلطفلكملإلجابةعلىأسئلتكم.

لمزيد من المعلومات وللمساعدة:
فيما يتعلق بالتسجيل والوثائق المطلوبة ،نرجو زيارة:
gggSwucSwsN/wcEssow/nEsec.whw/sooo.ww/v.g.wyn.www

لطرح األسئلة حول رسوم التالميذ غير المقيمين ،اتصلوا بمكتب
شؤون مدفوعات المدارس الغير العامة على رقم الهاتف -9874
.817-439
للمعلومات حول خدمات النقل زوروا الموقع
 www.opt-osfns.org/optأو اتصلوا برقم الهاتف 343-7799
(.)817
لطرح األسئلة حول التغذية المدرسية ،اعثر على موقع قريب منك
على الموقع اإللكتروني  ،gggSwcEssofssnwucSs/wأو قم بإرسال
عبارة " "slaeoysoفي رسالة قصيرة إلى الرقم  ،788-788أو

اتصل بالرقم .311
من أجل االستفسارات العامة حول المدرسة الصيفية ،نرجو
مراسلة البريد اإللكتروني wyoo./wcEssohwcEssowSwucSwsN
أو االتصال بالرقم .311
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 ,aCmraF nCmraCمستشارة التعليم

توفر المدرسة الصيفية دعما ً دراسيا ً إضافيا َ للتالميذ الذين هم
عرضة لعدم االنتقال إلى الصف التالي أو الذين قد ال
يتخرجون في الوقت المحدد .يزوّ د التالميد بتجارب تعليمية
إثرائية لتنمية المهارات والمعرفة التي يحتاجونها في
المستوى الموالي.

كيف أعرف إن كان على طفلي حضور المدرسة
الصيفية؟
في األسبوع الذي يمتد من يوم  81يونيو /حزيران ،سوف
يتوصل آباء تالميذ الصفوف  13-3ببرقية لقرار الترقية إذا
كان أطفالهم لم يستوفوا معايير الترقية .إذا كانت لديكم أسئلة
حول ما إذا ت ّم تسجيل طفلكم لحصور المدرسة الصيفية،
يمكنكم االتصال بمنسق شؤون اآلباء أو بمدير المدرسة.

التالميذ غير المقيمين (في مدينة نيويورك) هم مؤهلون لحضور
المدرسة الصيفية إذا كانوا يستوفون معايير األهلية ويدفعون الرسوم.
توجد استمارة طلب التسجيل على الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Speci
alPrograms/SumerSchool/default.htm
يجب على األب الذي يقوم بتسجيل طفله أن يرسل استمارة الطلب
الموقعة مع التكاليف إلى:

Bureau of Non-Public School Payables
65 Court Street, Room 1503 Brooklyn, NY 11201
سوف يتلقى التالميذ االلحاق بالمدرسة الصيفية حسب أولوية تلقي
الطلبات.

كيف يمكنني تسجيل طفلي في المدرسة الصيفية؟
المقيمون الجدد بمدينة نيويورك و المقيمون المؤقتون الذين
هم بزيارة صيفية (وليسوا مسجلين حاليا في نظام المدارس
العامة بمدينة نيويورك ولن يكونوا مسجلين للعام الدراسي
 )19-3119هم مؤهلون لحضور المدرسة الصيفية بدون
رسوم دراسية إذا قدّموا وثائق اإلقامة المناسبة ،وكانوا
يستوفون معايير األهلية .سوف يجري التسجيل بشكل
شخصي في المدرسة التي يو ّد التلميذ حضورها من 81
يونيو /حزيران .يتعين على اآلباء وأولياء األمور تقديم نسخة
من بطاقة التقرير أو كشف درجات التلميذ لمدرسته الحالية.
تالميذ المدارس الغير العامة (مثال ّ تالميذ المدارس الخاصةh
تالميذ المدارس األبرشية) و تالميذ المدارس المستقلة هم
مؤهلون للحضور إذا كانوا يستوفون معايير األهلية وذلك
بالتسجيل شخصيا ً في أي مدرسة في منطقتهم .يجب على
اآلباء أو أولياء األمور مراجعة وتعبئة استمارة طلب
التسجيل وإحضار نسخة من بطاقة التقرير وhأو كشف
الدرجات إلى المدرسة التابعة للمنطقة التعليمية لغرض
التسجيل .سوف تقدّم لكم استمارة طلب التسجيل من طرف
المدرسة األصلية لطفلكم .ويجب أن تكون موقعة من طرف
مدير المدرسة الحالية لفلكم .يستطيع المتقدمون الشروع في
تقديم طلب التسجيل في  81يونيو /حزيران.

هل سوف تتوفر خدمة نقل التالميذ خالل الصيف؟

أين ستقدّم المدرسة الصيفية هذا العام؟
ابتدا ًء من  81يونيو /حزيران ،يمكن إيجاد مواقع المدرسة الصيفية
على الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم على:
/ppt:hhoF/ttso.haF.tteha/ttFoonhstss/ohphrtoFt
yscsttsy/ohro//osrF/ttsh/omyosp./p/

هل يتم تقديم وجبات الطعام خالل المدرسة الصيفية؟

نعم .تتوفر وجبات الطعام مجانا ً لألطفال في سنّ الثامنة عشر أو أقل.
ال يلزم تقديم بطاقة التعريف ،بطاقة التسجيل ،أو غيره من
المعلومات.

هل سيتعين على طفلي اجتياز اختبار خالل المدرسة الصيفية؟
في هذه السنة ،لن يتم إلزام تالميذ المدارس االبتدائية والمتوسطة
باجتياز اختبار في شهر أغسطس hآب .عوضا ً عن ذلك ،ستقوم
المدارس في  2و  2أغسطس /آب بمراجعة إضافية لملفات أعمال
التالميذ جنبا ً إلى جنب مع علهم في المدرسة الصيفية ،والتقييمات
لتحديد ما إذا ما كان الطالب قد حققوا ما يكفي من التقدم لالنتقال إلى
الصف الموالي.
وسوف يقوم تالميذ المدرسة الثانوية باجتياز امتحانات الريجنت في
 81و  82أغسطس /آب ،كما لزم األمر ،بحسب تقدّمهم باتجاه
التخرج.

هل طفلي مؤهالً لتلقي التسهيالت خالل المدرسة الصيفية؟
سوف يتلقى التالميذ المسجلون بالمدرسة الصيفية نفس نوع خدمة
النقل التي يتلقونها خالل السنة الدراسية .إذا كان أحد التالميذ يستخدم
المتروكارد؛ فبإمكانه طلب واحدة من منسقة شؤون النقل في موقع
المدرسة الصيفية .الطالب الذين عيّنت لهم محطة وقوف الحافالت
الصفراء خالل السنة الدراسية العادية ،سوف يقومون باستخدام نفس
محطة الوقوف للتنقل إلى مواقع مدارسهم الصيفية.
التالميذ الغير مؤهلين لتلقي خدمات النقل خالل العام الدراسي ،والذين
يذهبون إلى مدرسة صيفية تبعد بأكثر من ½ ميل من المدرسة التي
يحضرونها خالل السنة ،سوف يتم تعيين محطة وقوف لنقلهم من
المدرسة على مدار العام إلى الموقع الصيفي .يستطيع اآلباء االتصال
بمدرسة طفلهم (موقع المدرسة السنوية) أو موقع المدرسة الصيفية
للمساعدة قبل بداية المدرسة الصيفية.
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التالميذ ذوو برامج تعليم فردي ( ،)Pncوالتالميذ ذوو خطط
تسهيالت معتمدة  ،919ومتعلمو اللغة اإلنجليزية هم مؤهلون لتلقي
نفس التسهيالت خالل تقييمات المدرسة الصيفية كما كانوا يفعلون
خالل العام الدراسي.

