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LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY
FOR NEWCOMERS

بيان المهمة
( )Liberty High School Academy for Newcomersهي مجتمع تعليمي
صغير ،تتواجد في العنوان New York City :في 250 West 18th Street
إننا نقدم خدماتنا للتالميذ المهاجرين الجدد أو التالميذ الذين ما زالوا بحاجة إلى اكتساب
اللغة اإلنكليزية في الصفوف من  9إلى  .12ونحن ملتزمون بتعليم التالميذ ذوي الخلفيات
الثقا فية واألكاديمية المتنوعة ،أثناء انتقالهم إلى النظام التعليمي األمريكي .إننا نوفر بيئة
آمنة وراعية للتالميذ للتركيز على اكتسابهم للغة اإلنكليزية كلغة إضافية ،مع االحتفاء
بتنوع التالميذ.
ونحن نؤمن بتوفير تعليم عالي الجودة من أجل إعداد التالميذ ليصبحوا مستعدين للكليات
والمهن ،وكذا مساهمين مسؤولين في المجتمع العالمي .إنا نقوم بإشراك التالميذ واألسر
عن طريق توفير فصول دراسية ،وأنشطة ،واستشارات مهنية وخاصة في فترة ما بعد
الدوام المدرسي ،في محاولة لدعم التالميذ في الوصول لتحقيق أعلى إمكاناتهم.

http://www.libertyhsnyc.com/
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رسالة مدير المدرسة
أعزائي اآلباء وأولياء األمور!
نيابة عن طاقم العاملين بمدرسة
يسعدني أن أرحب بكم في عام دراسي جديد .إننا نتطلع إلى التعاون معكم لمساعدة أطفالكم
على تحقيق كامل إمكانياتهم للحد األقصى .ونحن على علم بأن نجاح أطفالكم في المدرسة
يحتاج لدعم كبير من البيت و المدرسة .إن إحدى الطرق لتحقيق النجاح هي االستمرار
في التحدث بلغتكم األم في المنزل لتعزيز تعلم القراءة والكتابة بلغتهم األصلية .وكشركاء،
فإننا نتشاطر مسؤولية تعليم أطفالنا ونطلب منكم المساعدة في تعزيز :الحضور كل يوم
وإنجاز المهام مثل الواجبات المنزلية و/أو المشاريع .وهناك طريقة أخرى يمكنكم
مساعدتنا بها ،وهي أن يشارككم أطفالكم تجاربهم المدرسية حتى تصبحوا على دراية
بالحياة والتجارب المدرسية .إن إحدى الطرق الرائعة للتعرف على الحياة المدرسية هي
حضور االجتماعات الشهرية لجمعية اآلباء والمعلمين ) ،(PTAوحضور الفعاليات
المدرسية ،والتواصل مع موظفي المدرسة .إذا كان لديكم أي أسئلة حول التوقعات
األكاديمية يرجى التحدث إلى منسق شؤون اآلباء ،أو مسؤولي التوجيه ،أو معلمي
الفصول الدراسية  ،أو معي شخصياً .وبالنيابة عن موظفي مدرسة
) ،(Liberty High Schoolأود أن أشكركم على دعمكم وأتطلع إلى اللقاء بكم.
)،(Liberty High School Academy for Newcomers

مع خالص االحترام والتقدير،

Rhonda Huegel
مدير(ة) المدرسة

http://www.libertyhsnyc.com/
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مرحبا ً بكم في عام دراسي جديد! أو ّد أن أرحب باآلباء /وأولياء األمور العائدين إلى
المدرسة وبالقادمين الجدد .اسمي  ،Carolina Velasquezوأنا هي منسقة شؤون
اآلباء القادمين الجدد في أكاديمية ( ،)Liberty High School Academyوأنا هنا
لمساعدتكم على التواصل والتعرف على مدرستنا .أرجو اعتباري كدليلكم الشخصي
للنظام المدرسي ،والشخص الذي تذهبون إليه عندما تحتاجون .وأرحب بزيارتكم لي
لإلجابة على أي أسئلة أو انشغاالت .أرجو من اآلباء أن يخصصوا بعض الوقت ويبذلوا
جهدا ً للمشاركة في ورشاء العمل/اجتماعات وأنشطة جمعية اآلباء والمعلمين (.)PTA
إن هذا مجهود جماعي وانا هنا ألجعل منكم أنتم وطفلكم ومدرستنا أفضل فريق عمل
ممكن.
مع خالص االحترام والتقدير،

Carolina Velasquez
منسقة شؤون اآلباء

”“THE KEY TO SUCCESS IS HARD WORK AND DETERMINATION

http://www.libertyhsnyc.com/
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بيانات اتصال مهمة
رقم هاتف المدرسة
212.691.0934

االسم

المنصب

الخط الفرعي

السيدةChu /

مستشارة التوجيه

4070

السيدConway /

موجه بالكلية

5180

السيدةGarcia /

مستشارة التوجيه

3070

السيدةMejia /

مستشارة التوجيه

4002

السيدةTessler /

ممرضة المدرسة

5169

السيدةVelasquez /

منسقة شؤون اآلباء

1120

السيدةWalters /

أخصائية اجتماعية

3180

موجهة إرشادية للتالميذ
اسم مستشار(ة) التوجيه:
رقم الهاتف:

http://www.libertyhsnyc.com/
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ج .تعيين الموجه(ة) اإلرشادي(ة)
يتم تعيين موجه إرشادي واحد لجميع التالميذ خالل المدة التي يقضونها في مدرسة ( Liberty High
 .)Schoolيقوم الموجه اإلرشادي الخاص بكم بتتبع تقدمكم األكاديمي وكذا التطور االجتماعي /العاطفي الخاص
بكم في المدرسة .وهو يسعى للتعرف عليكم وعلى أسركم .عندما تتوصلون ببرنامجكم األكاديمي ،سوف تجدون
عليه اسم الموجه(ة) اإلرشادي(ة) :الخاص بكم .يتم التعيين بشكل اعتباطي.

ب .التسجيل
للحصول على معلومات حول التسجيل ،زوروا الموقع اإللكتروني لمدرسة ( ).Liberty H.Sعبر الرابط:
http://www.libertyhsnyc.com/registration

ت .الحصول على سجل الدرجات الرسمي
يمكن للتالميذ والمتخرجين القدامى طلب الحصول على سجل الدرجات الرسمي
Liberty High School Academy for Newcomers
250 West 18th Street
New York, NY 10011
 عناية :السجالت
 ويتعين أن تتضمن المراسلة الكتابية للطلب ما يلي:
 االسم األخير ،االسم األول
 تاريخ الميالد
 سنة التخرج أو التسريح.
 رقم الهاتف في حالة ما إذا كانت هنالك أي أسئلة.
 يرجى إدراج مظروف يتضمن اسمكم وعنواكم الشخصي وطابعا بريديا مع الرسالة البريدية حتى يتسنى إعادة
إرساله عن طريق البريد.
 يمكنكم أيضا تقديم الطلب عن طريق تعبئة هذه االستمارة( Student record request.pdf :زوروا الموقع
اإللكتروني(http://www.libertyhsnyc.com/guidance_department ،

يتم إصدار الديبلومات مرة واحدة فقط .ولذلك  ،ال يمكننا إال أن نقدم لكم خطابا ً إلثبات التخرج يفيد بأن الطالب قد
تخرج من برنامج مدرسة ('.)Liberty High School
يمكنكم أيضا ً تقديم هذه الطلبات شخصيا ً .وبالرغم من ذلك ،يتعين عليكم االنتظار  48-24ساعة لتتم معالجة
الطلبات.

http://www.libertyhsnyc.com/
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أ .االستعداد للكلية والمسارات المهنية
إن مكتب الكلية مفتوح للطالب لمساعدتهم في التخطيط للكلية والمسارات المهنية .ويستطيع استشاري التوجيه
بالكلية ،السيد ، J. Conway /المساعدة في عملية تقديم طلب االلتحاق بالكلية وعملية طلب المساعدة المالية. .

ب .إلحاق متقدم للجميع
لقد تم قبول مدرسة ( )Liberty High School Academy for Newcomersفي برنامج .ap4all
وتخضع مبادرة إدارة التعليم بمدينة نيويورك هذه إلشراف مكتب المساواة وامكانية الوصول ( Office of
 .)Equity and Accessتقدم مدرسة ( )Libertyدورات دراسية لإللحاق المتقدم ( .)APوبعض من هذه
الدورات الدراسية هي كالتالي :دورات دراسية لإللحاق المتقدم في تاريخ الواليات المتحدة ،ودورات دراسية
لإللحاق المتقدم في اللغة اإلنكليزية واإلنشاء ،ودورات دراسية لإللحاق المتقدم في اللغة والثقافة اإلسبانية.

ت .األقسام األكاديمية:

للحصول على معلومات حول األقسام األكاديمية ،زوروا الموقع اإللكتروني لمدرسة
( )Liberty H.Sعبر الرابطhttp://www.libertyhsnyc.com :






اإلنكليزية واللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ()ENL
الدراسات االجتماعية
الرياضيات
العلوم
الفنون والموسيقى

ث .أنشطة التالميذ
فرق الروبوت

 مكتب الكليات
الفرق الرياضية

الجمعية الشرفية الوطنية للمتفوقين

النشرة اإلخبارية (The Bell)-http://thelhsbell.com/


http://www.libertyhsnyc.com/
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ج .فصل خاص بالجمعية الشرفية الوطنية للمتفوقين ( )NHSبمدرسة ( LIBERTY HIGH
)SCHOOL
لقد قامت مدرسة ( )Liberty High Schoolبتنصيب فصلها األول في سبتمبر /أيلول  .2016السيدة/
 Mejiaكاستشارية للتوجيه وهي تراقب أنشطة الجمعية الشرفية الوطنية للمتفوقين ( .)NHSتقوم هيئة
تعليمية بمراجعة طلبات العضوية والتقدم األكاديمي لألعضاء الحاليين .وتستند العضوية إلى أربع قيم أساسية..



المنح الدراسية :المنح الدراسية بحسب اإلرشادات الوطنية ،على األقل ،يجب أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي يعادل
 3.0،B ،85على المقياس ( ،)4.0أو ما يعادلها من مستوى التميز( .يسمح لكل فصل مدرسي أن يتطلب معدال تراكميا
( )GPAأعلى).



الخدمة :ويشمل ذلك المساهمات التي يقدمها الطالب إلى المدرسة أو المجتمع ،وذلك دون تعويض.



القيادة :الطالب القادة هم أولئك الذين هم على قدر كبير من المعرفة ،وبارعون في حل المشاكل ،ومساهمون باألفكار.
ويمكن استخالص خبرات القيادة من األنشطة المدرسية أو المجتمعية أثناء العمل مع اآلخرين أو من أجلهم.



الشخصية :الشخصية يتحلى الطالب ذو شخصية جيدة بصفة التعاون؛ ويظهر معايير عالية من األمانة والثقة ،كما يظهر
صفة الكياسة واالهتمام باآلخرين واحترامهم؛ وبشكل عام فهو يحافظ على سجل انضباط نظيف.

لالطالع على الطلب واالخبار ،زوروا الموقع اإللكترونيhttp://www.libertyhsnyc.com/National_Honor :
سوف ينظم احتفال التنصيب في شهر سبتمبر /أيلول

ب.

موعد الحصص الدراسية
يحضر التالميذ والمدرسون على الساعة  8:00من اإلثنين إلى الجمعة.
اإلثنين – الجمعة
الجدول الزمني للتلميذ(ة) 8:00:صباحا ً –  2:20بعد الظهر
الجدول الزمني للمدرس(ة) اإلثنين  8:00صباحا ً  3:40 -مسا ًء
الجدول الزمني للمدرس(ة) الثالثاء  8:00صباحا ً  3:35 -مسا ًء

الحصة
1
2
3
4
5
6
7
8

موعد الجرس
8:47-8:02
9:34 - 8:49
10:22-9:37
11:11-10:25
11:58-11:13
12:45-12:00
1:32-12:47
2:20-1:34

http://www.libertyhsnyc.com/

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY
FOR NEWCOMERS

الصفحة9

أ .إجراءات األيام العاصفة
في حاالت الطوارئ مثل حاالت الطوارئ الجوية أو حاالت الطوارئ المدرسية ،يرجى تتبع المحطات المحلية لإلذاعة أو
التلفزيون مثال للحصول على معلومات حول إغالق المدارس .تشرع معظم محطات التلفزيون ببث األخبار على الساعة 6:00
صباحاً .في حالة فتح أبواب المدرسة في وقت متأخر ،سوف يعلن مستشار التعليم عن تأخير بدء اليوم الدراسي بساعتين في عموم
المدينة .جميع الرحالت الميدانية وأنشطة ما بعد الدوام المدرسي في أيام الفتح المتأخر للمدرسة .أو يمكنكم االطالع على الموقع
اإللكتروني إلدارة التعليم www.nycenet.edu :أو زوروا الموقع اإللكتروني https://twitter.com/NYCSchools

ب .نظام المراسالت المدرسية:
يوجد لدى مدرسة ( )Libertyنظام خاص للمراسالت المدرسية يتم استخدامه بعدة طرق .ترسل لآلباء رسائل الحضور اليومية
وكذا التذكيرات الخاصة بورشات العمل/األنشطة ،والفعاليات الخاصة ،واجتماعات اآلباء والمعلمين ،وغيرها من المسائل الهامة.

ت .الرحالت الميدانية
لكي يتمكن الطالب من المشاركة في رحلة ميدانية ،يجب أن تكون بحوزته في المدرسة استمارة موقعة بالموافقة في يوم الرحلة
المجدولة أو قبل ذلك .وتحتاج كل رحلة ميدانية إلى استمارة موافقة جديدة.

ث .الوجبات المدرسية

يحصل جمسع التالميذ على وجبة غداء مجانية ووجبة إفطار مجانية ( 7:30صباحاً).
زوروا الموقع اإللكترونيhttps://www.schools.nyc.gov :
وجبات الطعام  الحياة المدرسية

التقويم المدرسي
لالطالع على التقويم المدرسي ،زوروا الموقع اإللكتروني:
http://schools.nyc.gov
قوموا بالنقر على :التقويم Calendar /
انقروا هنا

http://www.libertyhsnyc.com/
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ج .القواعد والتنظيمات
البرامج :يجب على جميع التالميذ إحضار برنامجهم وكتبهم المدرسية كل يوم .إذا أضاع التالميذ برنامجهم ،يجب عليهم التوجه
إلى مستشار التوجيه الخاص بهم في المكتب الرئيسي (القاعة  .)103ويجب على جميع التالميذ إظهار /تقديم بطاقة هويتهم
وبرنامجهم إذا طلبها منهم أي من العاملين بالمدرسة .وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى التوقيف.
الخروج من مبنى المدرسة :ال يسمح للتالميذ بمغادرة مبنى المدرسة بمفردهم في أي وقت خالل اليوم الدراسي .سياسة
السماح بالمغادرة في وقت مبكر  -يمكن السماح ألي طالب يبلغ من العمر  18سنة أو أكثر بالمغادرة في وقت مبكر عندما يقوم
ولي أمره بتقديم عذر مكتوب (على سبيل المثال؛ لغرض طبي ،أو قانوني ،أو عائلي) .ويجب أن يكون لدى الطالب دون سن 17
دليل على معد العيادات الطبية ،أو إذن لفظي أو كتابي من طرف الوصي لمغادرة المدرسة في وقت مبكر .وال يسمح ألي طالب
دون سن  17ان يغادر المدرسة إال إذا جاء الوالد(ة)/ولي األمر إلى المدرسة الصطحابه.
التأخير :يتم التشويش على عملية التدريس في كل مرة يحضر فيها الطالب في وقت متأخر إلى الفصل الدراسي .وذلك يحرم
كال من الطالب المتأخر والطلبة اآلخرين من وقت دراسي ثمين .يعتبر الطالب متأخراً إذا لم يكن في مقعده في بداية الفصل.
االقتطاع :ال يسمح باالقتطاع .إذا علم بأن التالميذ يقتطع من الحصص الدراسية ،سوف يتم إشعار الوالد(ة) فوراً وسوف يتعين
عليه الحضور للقاء مدير(ة) المدرسة.
قاعة الغداء :ال يسمح بتاتا ً بتناول الطعام إال في قاعة الكافتيريا .يجب على كل التالميذ االحتفاظ بمعاطفهم وكتبهم،
وأغراضهم الشخصية معهم طيلة الوقت عند تواجدهم في الكافيتريا.
تذاكر المرور :ال يسمح للتالميذ بالذهاب إلى أي مكان دون تذكرة مرور .ويجب استخدام تذكرة المرور للقاعة /تذكرة مرور
المعلم فقط في حالة الطوارئ .سوف يؤدي التسكع أو التجوال في الممرات إلى إجراء تأديبي.
الكراسات :يطال التالميذ بإحضار كراسة أوراق منفردة بحجم ( )8 ½ x 11لكا فصل دراسي.
الواجبات المنزلية :يتم تكليف الطفل بالواجب المنزلي بصورة دورية .ويجب إكمالها في اليوم التالي وأن تكون مكتوبة بدقة
باستخدام جمل كاملة عند ال حاجة .ويتم منح درجة أدنى للواجبات المنزلية المتأخرة أو غير المكتملة .الطالب مسؤولون عن جميع
المهام المنزلية بما في ذلك تلك التي فاتته بسبب الغياب.

http://www.libertyhsnyc.com/
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القبعات:

ال يسمح بارتداء القبعات في أي وقت داخل مبنى المدرسة .اليسمح بارتداء الباندانا (.)Do-Rags

سياسة األجهزة االلكترونية /الهاتف المحمول  -سوف يتم وضع جميع أجهزة الهاتف المحمول الشخصية في
الخزانات .إذا كان اآلباء بحاجة لالتصال بأطفالهم ،يتعين عليهم االتصال بمستشار التوجيه .راجعوا صفحة  26لالطالع على
مزيد من المعلومات.

قواعد اللباس

المدرسي :يتعين على التالميذ ارتداء هندام يليق بالمدرسة .يجب أن يكون زي التلميذ(ة) ال يتسبب في أي

خطر أو في تشتيت انتباه أي فرد من مدرسة ( .)liberty's school communityيجب علينا احترام جميع الثقافات وإظهار ذلك
عبر مظهرنا .ننصح الطالب بشدة بعدم ارتداء أي مالبس أو مجوهرات ثمينة في المدرسة .ويمنع منعا باتا ارتداء المجوهرات ذات
النهايات الشائكة ،وتحتفظ اإلدارة بالحق في الحكم على زي الطالب وفقا لتوجيهات مجلس التعليم .وسوف يحال الطالب الذين ال
يمتثلون بقواعد المدرسة إلى العميد/المستشار .كما سيتم االتصال باآلباء /أولياء األمور وقد يتم إرسال الطالب إلى المنزل لتغيير
مالبسه بأخرى مناسبة.

ال يسمح بالكتابة على

الجدران :إن تدمير أو إتالف الممتلكات المدرسية يتعارض مع جميع القواعد والتنظيمات

وسيؤدي إلى إجراءات تأديبية.

التدخين ممنوع كليا في مبنى

المدرسة .إن التدخين في أي مكان في هذا المبني يتعارض مع قانون مدينة

نيويورك .ال يسمح للتالميذ بالتدخين في أي من الرحالت الميدانية .ال يسمح للتالميذ بالتدخين في أي من االحتفاالت المدرسية .ال
يسمح بالتدخين أمام مبنى المدرسة.

ال يسمح بمضغ العلكة في

المدرسة .ال يسمح باألكل أو الشرب داخل الفصول الدراسية.

إن تدريبات حاالت الحرائق واللجوء إلى مأوى مهمة جدا ً لحياة وسالمة جميع الطالب
والموظفين .ال يسمح بالكالم ويجب علي الجميع اتباع التعليمات .وإذا رفض أحد الطالب التعاون ،سوف يتعين على
والده/والدته أن يأتي لمقابلة المدير(ة) في اليوم الدراسي التالي.

زوروا الموقع اإللكتروني  https://www.schools.nyc.gov websiteوانتقلوا إلى:
الحياة المدرسية

قواعد للتالميذ

الحضور

http://www.libertyhsnyc.com/
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الصفحة12

زوروا الموقع اإللكترونيhttp:// schools.nyc.gov :
ج .الدعم:
الحياة المدرسية

الدعم.

ب .السياسات للجميع:
الحياة المدرسية

السياسات للجميع

ت .قواعد للتالميذ:
الحياة المدرسية

قواعد للتالميذ

ث .التخطيط للكليات والمسارات المهنية:
الحياة المدرسية

التعلم

زوروا الموقع اإللكترونيhttp://schools.nyc.gov/ :
انتقلوا إلى :الحياة المدرسية

الحياة المدرسية

االحترام للجميع

جمعية اآلباء والمعلمين  /فريق القيادة المدرسي () ،SLTزوروا الموقع
اإللكتروني:
زوروا الموقع اإللكترونيhttp://schools.nyc.gov/ :
انتقلوا إلى :الحياة المدرسية

شاركوا

يمكنكم أيضا التحدث مع منسق شؤون اآلباء في المدرسة.

اكتشفوا ما الذي يجري في المدرسة ،وقابلوا آباء آخرين وقوموا بإثراء التجربة التعليمية لطفلكم.
إننا نتطلع إلى سماع أفكاركم!

http://www.libertyhsnyc.com/
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الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية
تساعد وحدة الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك في جهودها للتواصل مع
أسر التالميذ الذين يحتاجون إلى المساعدة في التواصل باللغة اإلنكليزية.

احصلوا على بطاقة ( I
 )Speakالخاصة بكم
من لدن منسق شؤون
اآلباء أو قوموا بتحميلها
وطباعتها في المنزل.

للوصول إلى بطاقة اللغة وسياسات الوصول للغة عبر اإلنترنت ،زوروا الموقع اإللكتروني:
http://schools.nyc.gov/
انتقلوا إلى :الحياة المدرسية

الدعم

بلغتكم

سيتم دوما توفير مترجمين خالل االجتماعات

http://www.libertyhsnyc.com/
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ابقوا على اتصال

إشعارات الرسائل الهاتفية "تذكير"
تعرفوا على ما يجري في مدرسة ()Liberty H.S
توصلوا بتذكيرات حول جمعية اآلباء والمعلمين ( ،(PTAوفريق القيادة المدرسي
) ،(SLTوورشات عمل لآلباء وغيرها من الفعاليات الهامة
التي تجري في مدرستنا.
يمكنكم أيضا ً االتصال مباشرة لطرح أسئلتكم أو انشغاالتكم.

ادخلوا هذا الرقم
81010

أرسلوا هذه الرسالة الهاتفية
@libertyhsm

توصلوا بإرشادات حول كيفية الحصول على تطبيق
التذكيرات بزيارة الموقع اإللكتروني:
https://www.remind.com/apps
*أنتم بحاجة لهذا التطبيق فقط إذا كنتم تهتمون بكل الخصائص*

http://www.libertyhsnyc.com/
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15الصفحة

:زوروا الموقع اإللكتروني لمنسق شؤون اآلباء على الرابط
(LIBERTY H.S.) الموقع اإللكتروني لمدرسة
http://www.libertyhsnyc.com

http://www.libertyhsnyc.com/
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دور اآلباء
التواصل:

أبلغوا المدرسة فوراً إذا حدث ما يلي:
 تغيرات في عادات الطالب(ة) أو في سلوكياته في المنزل
 تغيرات في حالته الصحية
 تغير العنوان /رقم الهاتف /رقم هاتف جهات االتصال في حاالت الطوارئ
 نرجو اإلجابة على جميع المراسالت المدرسية إلى معلم(ة) طفلكم على الفور
 شاركوا في ورشات عمل لآلباء ،والفعاليات ،واجتماعات الوالد والمعلم
الواجبات المنزلية:
 افحصوا الحقيبة المدرسية لالطالع على التكليفات اليومية واإلشعارات العامة
 ساعدوا أطفالكم في إنجاز الواجبات المنزلية كما هو مطلوب
 قوموا بالتواصل مع المعلم إذا لم تفهموا التكليفات و /أو إذا كان الطالب يجد صعوبة في إنجازها.
الحضور:
 إن الحضور المدرسي المنظم مهم جدا وتتم مراقبته.
 سوف يتم االتصال بالمنزل في حالة غياب التلميذ(ة)
 إذا تغيب طفلكم عن المدرسة ،يرجى الحرص على إرسال مالحظة إلى معلم(ة) طفلكم تشرحون فيها سبب التغيب.
السلوك:
 شجعوا أطفالكم على التحلي بسلوك مناسب في المنزل وفي المدرسة.
التعليم لذوي االحتياجات الخاصة  -عملية وضع خطة التعليم الفردي (:)I.E.P
 يرجى حضور جلسات مراجعة برنامج التعليم الفردي ( -- )IEPوالقدوم على استعداد للحديث عن األهداف األكاديمية لطفلكم،
فضال عن نموهم االجتماعي والعاطفي.
 قوموا بإبالغ الموظفين بأي أهداف معينة تودون أن يتم تناولها في برنامج التعليم الفردي (.)IEP
 عملية إعداد برنامج التعليم الفردي ( )IEPهي مجهود مشترك ،والمشاركة في هذه العملية ضرورية لضمان البرنامج
المناسب لطفلكم .هذه هي الخطة التي سيتم استخدامها طيلة العام ،لذا إذا كان لديكم أي أسئلة ،فسيكون هذا هو الوقت األنسب
لمناقشتها.
إجراءات الزوار:
 على الزائر إظهار بطاقة هويته في مكتب األمن ،والتوقيع على سجل الزوار ،والحصول على تذكرة المرور
 تذكر تذكرة المرور وجهه الغرفة بوضوح.
 وسوف يتم إشعار الموظف بقدوم الزائر.
ملحوظة :إذا كنتم ترغبون بزيارة المدرسة ،يرجى االتصال وتحديد موعد .هذا سيساعدنا في أن نكون متوفرين لمعالجة
انشغاالتكم.

http://www.libertyhsnyc.com/
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بطاقات كشف الدرجات:
 سوف يتوصل التالميذ بستة ( )6بطاقات تقارير كشف الدرجات خالل السنة الدراسية.
 الدورة الدراسية  3 :1بطاقات للتقرير
 الدورة الدراسية  3 :2بطاقات للتقرير
اجتماعات الوالد والمعلم:
سوف يتم تنظيم أربعة اجتماعات للوالد والمعلم خالل السنة الدراسية؛ اثنين في الدورة األولى واثنين في الدورة الثانية.
ملحوظة :سوف يتوصل اآلباء /أولياء األمور بمعلومات مفصلة حول اجتماعات الوالد والمعلم خالل هذه األشهر.
ورشات العمل  /اجتماعات جمعية اآلباء والمعلمين ( /)PTAوفريق القيادة المدرسية (فريق القيادة المدرسي ):(SLT
سوف يتوصل اآلباء /أولياء األمور بالتقويم الزمني السنوي لجميع ورشات العمل /اجتماعات جمعية اآلباء والمعلمين
(/)PTAفريق القيادة المدرسي ( .)SLTوسيتم إبالغ اآلباء كذلك عبر نظام المراسلة المدرسية والرسائل الهاتفية القصيرة .إننا
نشجع جميع اآلباء على المشاركة في أقصى عدد ممكن من ورشات العمل /واالجتماعات قدر اإلمكان وأن يكونوا أعضاء نشطين
في مدرستنا .سيتم دوما توفير مترجمين خالل االجتماعات

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بمنسقة شؤون اآلباء السيدة Carolina Velasquez /على الرقم :الهاتف
 917.691.0934الرقم الفرعي  ● 1120الهاتف المحمول( 917.745.3585 :االتصاالت والرسائل الهاتفية) ● االبريد
االلكترونيCVelasquez2@schools.nyc.gov :
(نتحدث اللغة اإلسبانية)

خدمة العمالء لمكتب شؤون نقل التالميذ ( )OPTمتاحة من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  5:30صباحا ً إلى الساعة 7:30
مساء .على الرقم  ،(718) 392-8855وعبر البريد اإللكتروني على العنوان:
 pupiltransportationteam@schools.nyc.govلإلجابة على األسئلة ،والحصول على نصائح للشكاوى المطروحة،
ولتقديم معلومات لآلباء والتالميذ.
لمزيد من المعلومات حول بطاقات قطار األنفاق الخاصة بالتالميذ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
http://www.optnyc.org/public1

http://www.libertyhsnyc.com/
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المتطلبات الطبية للتالميذ الجدد بالمدارس

(مراكز رعاية األطفال والمدارس العامة والخاصة واألبرشية)
يجب على جميع التالميذ الذين يلتحقون بأحد مدارس مدينة نيويورك ألول مرة أن يقوموا
بما يلي:
فحص طبي كامل
وكافة اللقاحات المطلوبة

يجب إثبات هذا الفحص الطبي الكامل في استمارة الفحص الطبي لألطفال والمراهقين
المقبلين الجدد ( )CH-205التي يمكن الحصول عليها بزيارة الموقع اإللكتروني:
https://www.schools.nyc.gov
الصحة والعافية المتطلبات الصحية لحضور المدرسة

الحياة المدرسية

الصحة العامة


الفحوصات الطبية السنوية هامة جدا.



يتم التشجيع بقوة على القيام بالفحوصات السنوية لألسنان ولألعين



قد تستلزم األعراض التالية إبقاء طفلكم في المنزل وعدم حضوره إلى المدرسة:




وجه أحمر محتقن

سيالن األنف

العطاس

الكحة

حكة جلدية

حلق أحمر

عين وردية

إسهال

حمى

التهاب الحلق أو بثور

إنكم بإبقاء طفلكم في المنزل ال تساعدونه فقط على الحصول على الشفاء بأسرع وقت ،ولكنكم أيضا تمنعون مرضه من
االنتشار إلى زمالء الصف اآلخرين والموظفين.
أبلغوا المدرسة كتابة بأي إصابات لحقت بطفلكم اثناء وجوده في المنزل.

متطلبات التطعيمhttp://schools.nyc.gov/ :
انتقلوا إلى :الحياة المدرسية

الصحة والعافية

الوصول المجاني لسجل التطعيم :إدارة الصحة البدنية والسالمة العقلية اتصلوا بمكتب سجل اللقاحات ( )CIRعلى الرقم
 ،)347( 396-2400لتعبئة استمارة طلب وجيزة ،وقدموا بطاقة التعريف الخاصة بكم .تتوفر هذه االستمارة أيضا ً على شبكة
اإلنترنت على الموقع اإللكترونيwww.nyc.gov/health/cir :

http://www.libertyhsnyc.com/
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فيما يلي دليل مدة التعافي كما تنص عليها إدارة الصحة
إذا كان لدى طفلكم

يجب إبقاؤه/إبقاؤها خارج المدرسة

الجدري (الحماق)

 6أيام بعد ظهور الطفح الجلدي

التهاب الملتحمة (العين الوردية)

طالما أن عالمات العدوى موجودة وحتى الحصول على مذكرة
من الطبيب أو العيادة

قمل الرأس

حتى ال يبقى هناك أي قمل أو صئبان في الشعر أو على فروة
الرأس

التهاب الكبد

حتى تصبح الحرارة طبيعية

الحصبة

 5أيام بعد ظهور الطفح الجلدي

التهاب السحايا

حتى تصبح الحرارة طبيعية

النكاف

حتى يختفي انتفاخ الغدد

القوباء الحلقية

حتى الحصول على مالحظة من المصحة أو الطبيب المعالج

الحصبة األلمانية

حتى يختفي الطفح

التهاب الحلق بالبكتيريا العقدية (تسمي عاده بكتيريا الحلق،
وتشمل أيضا الحمى القرمزية)

حتى تصبح الحرارة طبيعية

السعال الديكي

 14يوما بعد اإلصابة بالسعال الديكي

مكتب الرعاية الصحية ()Heritage HealthCare Center

تعقد مدرسة ( )Liberty Highشراكة مع مكتب الرعاية الصحية
(.)Heritage HealthCare Center
إذا كنتم أنتم أو طفلكم بحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية مثل التطعيمات أو فحص طبي،
يرجى حجز موعد.
مكتب الرعاية الصحية ()Heritage HealthCare Center
1727 Amsterdam Avenue, 4th Floor
New York, NY 10031.
212-862-0054
من اإلثنين إلى الجمعة ،من 8:30باحا ً  6:00 -بعد الظهر

برنامج المجتمع المحلي في مدرسة ()LIBERTY H.S
مبادرة المؤسسات الخيرية
()CATHOLIC CHARITIES LEARN TO WORK
اإلثنين – الجمعة

http://www.libertyhsnyc.com/
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األجهزة االلكترونية /سياسة الهاتف الخليوي

يسمح للتالميذ بإحضار األجهزة اإللكترونية التالية إلى المدرسة:
 )1أجهزة الهاتف المحمول ،و  ) 2أجهزة الكمبيوتر اللوحية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول ،واللوحات اإللكترونية،
أو أجهزة آيباد.
يخضع استخدام الهواتف المحمولة ،أو األجهزة اإللكترونية األخرى في المدرسة للقواعد الموضحة أدناه:
ال يسمح بتشغيل أجهزة الكمبيوتر أو استخدامها خالل إجراء أية امتحانات قصيرة أو اختبارات أو تقييمات في
المدرسة ،إال في حالة السماح صراحة بمثل هذا االستخدام من قبل المدرسة أو بما يتوافق مع برنامج التعليم الفردي
أو خطة تسهيالت الفقرة .504








يمكن استخدام األجهزة االلكترونية في غرفة الصف بعد موافقة المعلم(ة) فقط.
إن استخدام األجهزة االلكترونية خالل عقد االمتحانات الموحدة للوالية محظور من قبل ادارة التعليم لوالية
نيويورك.
ال يسمح بتشغيل األجهزة االلكترونية أو استخدامها أثناء تدريبات الحريق بالمدرسة أو أية تدريبات أخرى
لالستعداد للطوارئ.
ال يسمح باستخدام األجهزة االلكترونية في غرف الحمام.
ال يسمح بشحن األجهزة االلكترونية في أي مكان في البناء المدرسي.
إن المدرسة ال تتحمل مسؤولية فقدان أو سرقة الهواتف المحمولة.

العواقب
إن انتهاك القواعد المدرجة أعاله سوف يؤدي إلى العواقب التالية:
 تنبيه لفظي في قبل المعلم(ة) أو المسئول(ة) االداري(ة)
 مصادرة الجهاز من قبل المساعد(ة) حتى نهاية اليوم الدراسي
 يطلب من الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر القدوم إلى المدرسة الستعادة الجهاز االلكتروني
 يطلب من التلميذ أن يسلم الجهاز االلكتروني للمسئول(ة) االداري(ة) عند الوصول إلى المدرسة واستعادته عند
انتهاء اليوم الدراسي.

*سوف يتم وضع جميع األجهزة اإللكترونية في الخزانات .إذا كان اآلباء بحاجة لالتصال بأطفالهم،
يتعين عليهم االتصال بمستشار التوجيه*.

http://www.libertyhsnyc.com/
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موارد
حسابات مدارس مدينة نيويورك الخاصة باآلباء
للوصول إلى المعلومات األساسية حول تقدم طفلكم في المدرسة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
)http:// https://www.schools.nyc.gov/school-life/support/nyc-schools-account-(nycsa
ماذا يوجد في حساب مدارس مدينة نيويورك؟





الحضور
الدرجات
ملف التلميذ(ة)

الخط الساخن لبرنامج )SAFE HORIZON- Domestic Violence Crisis Hotline: 800-621-HOPE (4673
( – NAMI-NYC METROاالتحاد الوطني لألمراض العقلية في المنطقة الحضرية لمدينة نيويورك) هي منظمه شعبية توفر الدعم والتعليم
والمناصرة لألسر واالفراد من جميع الخلفيات االثنية واالجتماعية واالقتصادية الذين يعانون من أمراض عقلية .خط المساعدة2126843264 :
)MOBILE CRISIS TEAM: call for referrals 1-800-543-3638 (LIFENET
باللغة اإلسبانية )AYUDESE( 1877-298-3373
رقم الخط الوطني للوقاية من االنتحار1-800-273–TALK (8255) :
مكتب شؤون اإلسكان ( ( 212-962-4795 TASK FORCE ON HOUSING):لعموم المدينة).
مكتب ACCESS-A-RIDE: 1-877-337-2017
برنامج YOUTH CONNECT: 1-800-246-2664
Partnership for Afterschool Education: 212-571-2664
http://www1.nyc.gov/site/dycd/services/services.page
HEALTH AND HOSPITAL CORPORATION (HHC): (HEALTH AND HOSPITAL CORPORATION
) )(HHCعيادة توفر الرعاية الطبية بتكلفة مخفضة للشخص الذي ليس لديه وثائق لتحديد الهوية أو ليس لديه تأمين 3339-788-212
منظمة ( ) LIFENET( )LifeNetهي خدمة شبكة اإلحاالت الوحيدة في مدينة نيويورك المجانية والسرية ومتعددة اللغات والثقافات ،مهي متاحة
على مدار  24ساعة يوميا 7 ،ايام باألسبوع ألي شخص يرغب بالحصول على مساعدة فياما يخص عالج الصحة العقلية و/أو تعاطي المخدرات.

اإلنكليزية ،،LIFENET (1-800-543-3638)-1-800:اللغة الصينية مندرين:
 ،،AYÚDESE (1-877-298-3373)-1-877اللغة الصينية

مندرين :اللغات االسيوية .)LifeNet (1-877-990-8585

المركز القانوني ( :)CITY BAR JUSTICE CENTERخدمات الهجرة وخدمات قانونية أخرى .الخط الساخن212.626.7383 :

زورةا الموقع اإللكتروني:

http://www.citybarjusticecenter.org/

مؤسسة تحالف المهاجرين في مدينة نيويورك ( NEW YORK IMMIGRATION COALITION ) (NYIC):زوروا الموقع اإللكتروني:
http://www.thenyic.org
بطاقة المكتبة العامة بنيويوركhttp://www.nypl.org :
حجز تذكرة المرور الثقافية(:ببطاقة المكتبة العامة بنيويورك)https://www.culturepass.nyc :
بطاقة هوية المقيمين بمدينة نيويورك ( :)IDNYCيستطيع جميع سكان مدينة نيويورك البالغين  14عاما ً أو أكثر الحصول على بطاقة
( .) IDNYCيجب على المتقدمين تعبئة الطلب بشكل كامل وتقديمه في أحد مراكز التسجيل للحصول على بطاقة هوية المقيمين بمدينة نيويورك
( .)IDNYCوجيب على المتقدمين أيضا تقديم وثائق إلثبات هويتهم ومكان إقامتهم في مدينة نيويورك .يجب عليكم تقديم الطلب الخاص بكم شخصيا ً
مع وثائق إلثبات الهوية ومحل اإلقامة في مركز التسجيل ( .)IDNYCبعد تقديم طلب الحصول على بطاقة الهوية () ،IDNYCسيتم إرسالها إليكم
عبر البريد .يرجى زيارة مركز ( )IDNYCللحصول على االستمارات ومعلومات إضافيةnyc.gov/IDNYC :

للحصول على موارد إضافية ،يُرجى االتصال Velasquez .
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West 18th Street 250 :بالعنوان التالي
New York, NY 10011
212.691.0934 :الهاتف
212.727.1369 :الفاكس
https://goo.gl/DK3oLa :الموقع اإللكتروني

http://www.libertyhsnyc.com/
Carolina Velasquez • Parent Coordinator • 212-691-0934

