دعم تعلم اللغة العربية في مرحلة ما بعد التخرج
معلومات المحاضرة اإللكترونية للطالب والعائالت وستكون متوفرة باللغة العربية*

يسر قسم التعليم في مدينة نيويورك لمعلمي اللغات بمشاركة مؤسسة قطر الدولية استضافة محاضرة تعليمية إلكترونية
للطالب والعائالت في المدرس اإلعدادية والثانوية الذين يتكلمون اللغة العربية لبحث طرق استخدام الموارد المجانية
باللغة العربية المتوفرة عبر اإلنترنت وكيفية استخدام الطالب لقدرتهم لتعلم اللغة بعد انتهاء السنة الدراسية.
انضموا إلينا في هذه المحاضرة اإللكترونية:
تعرفوا إلى الفرص المتعددة والشركاء والموارد التي توفرها مؤسسة قطر الدولية مثل تطبيق قاعدة بيانات "المصدر"،
• ّ
قائمة الموارد لتعليم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها ،فيديوهات  SIMAعن الشرق األوسط والمنح الدراسية لتعلّم التكلمّ
بالعربية.
• تعرفوا الى مميزات اللغة العربية في مرحلة ما بعد الثانوي ،منح دراسية ،كفاءة اللغة ،وفرص عمل في المستقبل.
التاريخ 22 :يونيو /حزيران 2020
الساعة :بين الثالثة والرابعة بعد الظهر
المكان :انضم إلينا عبر الفيديو tinyurl.com/MMonday0622 :كلمة السر873208 :
او بالهاتف +1-646-558-8656 :رقم تعريفي لالجتماع971 3996 2202 :

Supporting and Celebrating Arabic
Language Learning and Post-Graduation
NYCDOE’s Division of Multilingual Learners is excited to partner with Qatar Foundation
International (QFI) to host a virtual informational session for Arabic speaking students and
families in Middle and High school looking for ways to make use of free resources
available online in Arabic and learn to leverage students’ Arabic speaking ability postgraduation.
Join this #MultilingualMonday event to:
•
•

Learn about different opportunities, partners and resources available to you from QFI
like their Al Masdar database, English language learner resource list, SIMA classroom
videos on the Arab world, and scholarships for Arabic conversation partners.
Understand how your Arabic gives you an advantage for post-secondary education,
scholarship opportunities, proficiency credentials and employment opportunities in the
future.

Date: June 22nd, 2020
Time: 3:00pm-4:00pm
Join by Video: tinyurl.com/MMonday0622 | password: 873208
Join by Phone: +1-646-558-8656 | Meeting ID: 971 3996 2202

*This information session is for students and families and will be hosted in Arabic.

