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بدء عام درايس جديد أم ٌر مثري .تجدون أدناه دليالً ملساعدتكم
يف الحصول عىل أجوية لتساؤالتكم األكرث شيوعاً خالل هذا
الوقت من العام.

أين تبدؤون:

منسق شؤون اآلباء ملدرستكم .الرجاء االتصال مبدرستكم
 .1تح َّدثوا إىل ِّ
أو زيارتها أو زيارة موقعها االلكرتوين للحصول عىل معلومات االتصال
ملنسق(ة) شؤون اآلباء الخاص بكم.
 .2خذوا نسخة من دليل ( ،)Achieve NYCدليلكم للمدارس العامة
مبدينة نيويورك للعام الدرايس  .2017-2016اطلبوا من مدرستكم نسخة
باللغة التي تفضُّ لونها.
 .3الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين إلدارة التعليم عىل الرابط ()schools.nyc.gov
أو انظروا أدناه للحصول عىل املعلومات املتعلقة بالخدمات األساسية.

التسجيل

ميكنكم التسجيل للمدرسة االبتدائية واملتوسطة يف املدرسة
الخاصة بكم وفق التوزيع الجغرايف .ملعرفة مدرستكم وفق التوزيع
الجغرايف ،استخدموا أداة البحث عن مدرسة ""School Search
عىل املوقع اإللكرتوين  schools.nyc.govأو اتصلوا برقم الهاتف .311
يتعني عىل تالميذ املدرسة الثانوية الذين يرغبون بالتسجيل ،الذهاب إىل
مركز التسجيل ( )Back to School Registration Centerبدءا ً من اآلن وحتى
تاريخ  18أيلول /سبتمرب .أ َّما بعد تاريخ  18أيلول /سبتمرب ،فيتعني
عليهم التسجيل يف مركز االستقبال العائيل.
للحصول عىل املعلومات الكاملة حسب مستوى الصف أو الربنامج
وملعرفة الوثائق املطلوبة ،الرجاء زيارة صفحة الخيارات والتسجيل عىل
الرابط  schools.nyc.gov/ChoicesEnrollmentأو االتصال برقم
الهاتف .718-935-3500

Chancellor Carmen Fariña

الوجبات املدرسية

ميكن لجميع التالميذ الحصول عىل وجبتي إفطار وغداء لذيذة
ومغذِّية .إن وجبة اإلفطار مجانية لجميع التالميذ ،ونسبة 80%
تقريباً من تالميذ إدارة التعليم مؤ َّهلون للحصول عىل وجبة الغداء املجانية.
للتأ ُّهل للحصول عىل وجبات غذاء مجانية ،يجب عىل العائالت إكامل االستامرة
الورقية لطلب الوجبات املدرسية أو عرب اإلنرتنت .ميكنكم طلب االستامرة الورقية
من مدرسة طفلكم ،أو القيام بإكامل االستامرة اإللكرتونية عىل املوقع اإللكرتوين
.nyc.applyforlunch.com
تع َّرفوا عىل األطعمة املق َّدمة يف وجبة الغداء عىل الرابط .schoolfoodnyc.org

املواصالت

قد يكون تالميذ املدينة مؤهلني للحصول عىل خدمة النقل بالحافلة
املدرسية الصفراء (عندما يكون ذلك متوفرا ً) أو بطاقة مرتوكارد/
 MetroCardبنصف السعر أو بالسعر الكامل .تستند األهلية إىل
مستوى درجات التلميذ(ة) ومسافة التنقل بني البيت واملدرسة.
ميكن للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة الحصول عىل خدمة الحافلة املدرسية
الصفراء ،إذا كان برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بهم يقيض بتقديم خدمة
املواصالت.
مبنسق شؤون املواصالت الخاص
ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال ِّ
مبدرستكم عىل رقم الهاتف  ،718-392-8855أو زوروا املوقع االلكرتوين
.schools.nyc.gov/Offices/Transportation
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املدرسة

إذا كان لديكم أي شواغل بخصوص مدرسة طفلكم:
ابدؤوا
مبناقشتها مع

املعلم

مدير املدرسة
أو املدير املساعد

التعليم لذوي االحتياجات الخاصة

ميكن للتالميذ ذوي برامج التعليم الفردية ( )IEPيف معظم
الحاالت االلتحاق باملدارس نفسها التي كان ميكنهم االلتحاق
بها لو مل يكن لديهم برنامج التعليم الفردي ( .)IEPويتم تعليم التالميذ الذين
لديهم برامج تعليم فردية ( ،)IEPإىل أقىص حد ممكن ،إىل جانب التالميذ الذين
ليس لديهم إعاقات ،كام يتم إعطاؤهم الدروس ذاتها .للحصول عىل مزيد من
املعلومات حول التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،تح َّدثوا إىل معلم طفلكم،
منسق(ة) شؤون اآلباء ،أو زورا
أو املو ِّجه الخاص به ،أو مدير(ة) املدرسة ،أو ِّ
الرابط .schools.nyc.gov/SpecialEducation

خدمات الرتجمة التحريرية والرتجمة الشفوية

إننا نتحدث لغتكم! ميكن للمدارس تزويد العائالت بخدمات مجانية
منسق
للرتجمة التحريرية والرتجمة الشفوية .اطلبوا املساعدة من ِّ
شؤون اآلباء أو مدير املدرسة إذا كنتم بحاجة إليها بلغتكم .لطرح األسئلة املتعلِّقة
بخدمات اللغة أو ابداء الرأي بها ،الرجاء االتصال عىل الرقم  718-935-2013أو
زيارة الرابط  .schools.nyc.gov/Offices/Translationللحصول عىل خدمات
مبنسق شؤون اآلباء الخاص بكم عىل رقم
الرتجمة بلغة االشارة ،الرجاء االتصال ِّ
الهاتف  ،212-802-1500الرقم الفرعي 7181

متعلّمو اللغة اإلنكليزية

ميكن لعائالت التالميذ متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLsاختيار
برنامج من الربامج الثالثة :برنامج ثنايئ اللغة ،وبرنامج التعليم
االنتقايل مزدوج اللغة ،وبرنامج تعليم اإلنكليزية كلغة جديدة .للمزيد من
املعلومات ،الرجاء زيارة الرابط schools.nyc.gov/Academics/ELL/
 ،FamilyResourcesأو االتصال عىل رقم الهاتف  212-323-9559أو ارسال
رسالة الكرتونية عىل العنوان .ELLFamilies@schools.nyc.gov

ملزيد من
املعلومات:
Chancellor Carmen Fariña

منسق شؤون
اآلباء

منسق(ة) خدمات
دعم العائلة

املدير املراقب

الخدمات الصحية

ميكن للمدارس تقديم الرعاية ،والخدمات ،والتسهيالت للتالميذ
الذين لديهم احتياجات صحية خاصة ،مبا يف ذلك تناول الدواء يف
املدرسة .إذا كان طفلكم يتطلب الخدمات الخاصة ،يتعني عليكم إكامل
االستامرة الصحية املتوفرة يف مدرستكم أو عىل الرابط
.schools.nyc.gov/Offices/Health/SchoolHealthForms
تخدم برامج الصحة العقلية ضمن املدرسة مدارس مدينة نيويورك يف كافة األحياء
الخمسة من أجل الحد من العوائق التي تقف حائالً يف وجه االنجاز األكادميي.
رسية .ملعرفة املزيد ،الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين
إن جميع الخدمات خاصة و ِّ
.schools.nyc.gov/Offices/Health/SBHC/MentalHealth

متابعة التقدم األكادميي لطفلكم

ميكن الحصول عىل املعلومات املتعلقة بتقدم طفلكم األكادميي
من خالل تسجيل حساب املدارس العامة ملدينة نيويورك
( )NYC Schools Accountعىل الرابط  .MyStudent.nycإذا كنتم بحاجة
املساعدة أو كان لديكم أسئلة حول استخدام حسابكم ،اتصلوا مبدرسة طفلكم،
أو بهاتف االستعالمات عىل الرقم .311

الدعم العائيل

منسقي الدعم العائيل ( )FSCsهم طرف االتصال للعائالت
إن ِّ
التي ترغب يف مناقشة مسائل وشواغل ال ميكن حلها ضمن مدرسة
طفلهم .ملعرفة اسم منسق الدعم العائيل ( )FSCالخاص بكم ،الرجاء زيارة املوقع
االلكرتوين .schools.nyc.gov/AboutUs/schools/superintendents

التقويم املدريس

إن مصدركم ملعرفة التواريخ الهامة بالعام الدرايس هو
.schools.nyc.gov/Calendar

 للحصول عىل آخر املعلومات املتعلقة مبدارس املدينة ،نرجو زيارة الرابط.schools.nyc.gov :
 ميكنكم الحصول عىل إشعارات دورية عىل الربيد اإللكرتوين عن طريق التسجيل للحصول عىل هذه الخدمة باملوقع التايل.schools.nyc.gov/Subscribe :
إذا كان لديكم أية أسئلة متعلقة باملدرسة ،نرجو االتصال برقم هاتف االستعالمات .311


للحصول عىل نسخة من دليل ( )Achieve NYCمبدرستكم
)T&I 24821 Back to School Basics (Arabic

