التغذية املدرسية ()SchoolFood
هل يتم تقديم وجبات الطعام خالل املدرسة الصيفية؟
 نعم ،تتوفر الوجبات املجانية الصيفية لجميع األطفال البالغة أعامرهم 18عاماً أو أقل يف املدارس ،أو املسابح،
أو املنتزهات ،أو املكتبات املشاركة ،القريبة من مكان إقامتكم .ال يلزم تقديم بطاقة هوية ،أو بطاقة التسجيل ،أو
غري ذلك من معلومات .إليجاد أقرب موقع ،الرجاء االتصال برقم هاتف االستعالمات  311أو الدخول عىل شبكة
االنرتنت لتنزيل تطبيق ( ،)SchoolFood Feed Your Mindأو ارسلوا رسالة نصية باملحتوى " "NYCMEALSإىل
الرقم ( 877-877قد يتم تطبيق رسوم إرسال الرسالة والبيانات).

تقويم برنامج الصيف يف املدينة لعام 2018

SUMMER

املدارس اإلبتدائية واملتوسطة
 5يوليو /متوز –  9أغسطس /آب
اإلثنني  -الخميس (والجمعة 6 ،يوليو /متوز)
املدارس الثانوية
 5يوليو /متوز –  15أغسطس /آب
اإلثنني  -الجمعة
 16و 17أغسطس /آب هي أيام امتحانات الريجنت لوالية نيويورك.

دليل
للعائالت

قد تتغري مواعيد بداية ونهاية اليوم الدرايس .الرجاء االتصال باملدرسة األصلية لطفلكم لإلجابة عىل
أسئلتكم.

ملزيد من املعلومات وللمساعدة:

― ― 2018

 للتسجيل وملعرفة املستندات املطلوبة ،نرجو زيارة املوقع اإللكرتوين:
http://www.nyc.gov/schools/ChoicesEnrollment/NewStudent
 لطرح األسئلة حول رسوم التالميذ غري املقيمني ،يرجى االتصال مبكتب شؤون مدفوعات املدارس غري العامة ،عناية:
السيدة ،Brenda Antoine /عىل رقم الهاتف .718-935-4789
 لالطالع عىل معلومات حول خدمات النقل ،الرجاء زيارة املوقع اإللكرتوين  www.optnyc.orgأو االتصال برقم
الهاتف .)718( 392-8855
 للحصول عىل إجابات عىل األسئلة املتعلقة بالوجبات الصيفية ،أو للبحث عن موقع قريب ملنزلكم ،نرجو زيارة املوقع
اإللكرتوين التايل ،www.schoolfoodnyc.org :وانزلوا تطبيق الهاتف املحمول (،)SchoolFood Feed Your Mind
وارسلوا رسالة نصية باملحتوى " "NYCMealsإىل الرقم  ،877-877أو اتصلوا برقم هاتف االستعالمات .311
 من أجل اإلستفسارات العامة حول املدرسة الصيفية ،نرجو مراسلة الربيد اإللكرتوين sitc@schools.nyc.gov
أو اتصلوا برقم هاتف االستعالمات .311

SUMMER
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تزوِّ د المدرسة الصيفية التالميذ بدعم إضافي للتأكد من أنهم مستعدون
لمستوى الصف التالي .التالميذ الذين يداومون بالدورات الدراسية الصيفية
يتلقون مساعدة أيضا ً ألجل تنمية المهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها في
األعوام الدراسية المقبلة.
يجيب هذا الدليل عىل األسئلة الشائعة التي تراود عائالت التالميذ الذين سيحرضون املدرسة
الصيفية.

)T&I 27788 (Arabic

الرتفيع
(الصفوف من صف الروضة  -الصف )8

كيف أعرف ما إذا كان يتعني عىل طفيل حضور املدرسة
الصيفية؟
 يقوم مديرو املدارس باتخاذ قرارات الرتفيع بنا ًء عىل تقدم
التالميذ يف ماديت مهارات اللغة اإلنكليزية ( )ELAوالرياضيات.
تستخدم املدارس معايري متعددة لتحديد ما إذا كان التالميذ
قد أتقنوا املحتوى واملهارات التي يحتاجون إليها ليك ينجحوا
يف مستوى الصف التايل.
 سوف تقوم املدارس بعمل ملفات أعامل ألجل الرتفيع للتالميذ
الذين قد ال يكونوا مستعدين ملستوى الصف التايل .تتكون
ملفات األعامل ألجل الرتفيع من أعامل التلميذ وتقييامته
طوال العام الدرايس .إذا أظهر ملف أعامل التلميذ ألجل
الرتفيع أنه مل يستوف بعد عالمات االهتداء الخاصة بالرتفيع،
فلن يتم ترفيعه يف يونيو /حزيران .التالميذ الذين مل يتم
ترفيعهم يف يونيو /حزيران يجب عليهم املداومة يف املدرسة
الصيفية ليك يتم ترفيعهم إىل الصف التايل.
 ستتلقى العائالت خطابًا خالل األسبوع الذي يبدأ بيوم
 18يونيو /حزيران إذا مل يتم ترفيع طفلهم إىل مستوى الصف
التايل وإذا كان ملزماً باملداومة يف املدرسة الصيفية .سيتضمن
هذا الخطاب تاريخ ومكان بدء املدرسة الصيفية.
 إذا كنتم ترغبون يف معرفة ما إذا كان قد ت ّم تسجيل طفلكم
لحضور املدرسة الصيفية ،ميكنكم االتصال مبنسق شؤون اآلباء
أو مبدير مدرسة طفلكم.
كيف تقرر املدارس ما إذا كان طفيل سيتم ترفيعه يف شهر
أغسطس /آب؟
 ستقوم املدارس بإجراء مراجعة إضافية ألعامل التالميذ من
العام الدرايس ،جنباً إىل جنب مع أعاملهم يف املدرسة الصيفية
والتقييامت الخاصة بها .ستحدد هذه املراجعة ما إذا كان
التالميذ قد أظهروا استعدادهم ملستوى الصف التايل.
هل سيتعني عىل طفيل خوض امتحان خالل املدرسة الصيفية؟
 لن يطلب من تالميذ املدارس االبتدائية واملتوسطة خوض
االمتحان يف شهر أغسطس /آب.
كيف أعرف ما إذا كان طفيل قد تم ترفيعه إىل مستوى الصف
التايل بعد نهاية املدرسة الصيفية؟
 سوف تتسلمون خطاب القرار يف األسبوع الذي يبدأ بيوم
 20أغسطس /آب .سيشمل هذا الخطاب مستوى الصف
الدرايس الخاص بطفلك للعام الدرايس القادم.
 إذا كان لديكم شواغل حول قرار الرتفيع ،ميكنكم تقديم
طلب استئناف مكتوب ملدير مدرسة طفلكم ابتدا ًء من يوم
 27أغسطس /آب .سيقوم املدير املراقب مبراجعة طلب
االستئناف وسيصدر القرار النهايئ املتعلق مبستوى الصف
الدرايس لطفلكم.
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كيف أعرف ما إذا كان يتعني عىل طفيل حضور املدرسة
الصيفية؟
 يقوم مديرو املدارس باتخاذ قرارات الرتفيع بناء عىل عدد
وحدات الكريديت الرتاكمية للتالميذ واجتيازهم المتحانات
الريجنت بنجاح.
 ستتلقى العائالت خطابًا خالل األسبوع الذي يبدأ يف
 18يونيو /حزيران إذا مل يتم ترفيع طفلهم إىل مستوى
الصف التايل وإذا كان ملزماً باملداومة يف املدرسة الصيفية.
سيتضمن هذا الخطاب تاريخ ومكان بدء املدرسة الصيفية.
 إذا كنتم ترغبون يف معرفة ما إذا كان قد ت ّم تسجيل طفلكم
لحضور املدرسة الصيفية ،ميكنكم االتصال مبنسق شؤون اآلباء
أو مبدير مدرسة طفلكم.
هل سيتعني عىل طفيل خوض امتحان خالل املدرسة الصيفية؟
 ستتاح لتالميذ املدارس الثانوية فرصة لخوض امتحانات
الريجنت يف يومي  16و 17أغسطس /آب.
ميكن لآلباء أو أولياء األمور من خالل حساب مدارس مدينة
نيويورك ( ،)NYC Schools Accountاالطالع عىل قرارات
الرتفيع الخاصة بطفلهم ،ودرجاته ،وتقييامته املتوفرة بعرش
لغات عىل الكومبيوتر ،أو الهاتف ،أو الكومبيوتر اللوحي .إذا كان
لديكم بالفعل حساب ملدارس مدينة نيويورك (NYC Schools
 ،)Accountأو للتسجيل ،نرجو زيارة املوقع اإللكرتوين:
.http://mystudent.nyc

التسجيل

كيف ميكنني تسجيل طفيل يف املدرسة الصيفية؟
 سوف تتسلمون خطاباً يخطركم مبكان وزمان انعقاد املدرسة
الصيفية ،إذا كان طفلكم يداوم مبدرسة عامة مبدينة نيويورك
ومتت التوصية مبداومته باملدرسة الصيفية.
 الرجاء توقيع االستامرة واإلشارة إىل أن طفلكم سيحرض
املدرسة الصيفية ،ومن ثم اعادتها إىل مدرسة طفلكم بتاريخ
أقصاه يوم  26يونيو /حزيران .ميكن للعائالت اختيار حضور
املدرسة الصيفية القريبة من محل إقامتهم خالل الصيف.
 للتسجيل وملعرفة الوثائق املطلوبة ،نرجو زيارة
املوقع االلكرتوينwww.nyc.gov/schools/ :
ChoicesEnrollment/NewStudents

 املقيمون الجدد مبدينة نيويورك يتمتعون بالحق يف حضور
املدرسة الصيفية بدون رسوم إذا قدموا األوراق املناسبة
إلثبات اإلقامة واستيفاء معايري األهلية .وينطبق ذلك أيضاً عىل
السكان املؤقتني مبدينة نيويورك الذين يقومون بالزيارة أثناء
الصيف (وليسوا مسجلني حالياً يف منظومة املدارس العامة
مبدينة نيويورك ولن يتم تسجيلهم يف العام الدرايس -2018
 )2019سوف يجري التسجيل شخصياً يف املدرسة التي يرغب
التلميذ يف املداومة بها بداية من منتصف يونيو /حزيران
وحتى  26يونيو /حزيران ،ويف يوم  5يوليو /متوز (اليوم
األول من املدرسة الصيفية) .يتعني عىل األباء أو أولياء األمور
تقديم نسخة من بطاقة التقرير أو كشف درجات التلميذ
من مدرسته الحالية أو السابقة (إذا توفر) .التالميذ املتحررون
ميكنهم تقديم هذه السجالت بأنفسهم (إذا توفرت).
 تالميذ املدارس غري العامة (مثالّ تالميذ املدارس الخاصة أو
األبرشية) وتالميذ املدارس املستقلة (تشارتر) يعدوا مؤهلني
للمداومة يف املدرسة الصيفية إذا كانوا يستوفون معايري
األهلية وقاموا بالتسجيل شخصياً يف أي مدرسة يف منطقتهم
التعليمية .يجب عىل اآلباء أو أولياء األمور (أو التلميذ املتحرر،
إذا كان ينطبق) مراجعة وتعبئة استامرة طلب التسجيل
وإحضار نسخة من بطاقة التقرير و/أو كشف الدرجات (إذا
توفر) إىل املدرسة التابعة للمنطقة التعليمية لغرض التسجيل.
سوف تقدّم لكم استامرة طلب التسجيل من طرف املدرسة
األصلية لطفلكم .ويجب أن تكون موقعة من طرف مدير
املدرسة األصلية لطفلكم .ميكن للمتقدمني التسجيل من
منتصف يونيو /حزيران وحتى  26يونيو /حزيران ،ويف يوم 5
يوليو /متوز (اليوم األول من املدرسة الصيفية).
 غري املقيمني (التالميذ الذين ال يقيمون يف مدينة نيويورك)
يعدوا مؤهلني للمداومة يف املدرسة الصيفية إذا كانوا
يستوفون معايري األهلية ويدفعون الرسوم ،وإذا كانت
تتوفر مقاعد شاغرة يف برنامج املدرسة املختار .تتوفر استامرة
طلب التسجيل عىل املوقع اإللكرتوين إلدارة التعليم:
.http://schools.nyc.gov/summer
يجب عىل العائالت االتصال مبدرسة طفلهم لالستفسار عن
املقاعد املتاحة للمدرسة الصيفية.
إذا كانت هناك مقاعد شاغرة ،يجب عىل الوالد الذي يقوم
بتسجيل طفله أن يرسل استامرة الطلب املوقعة مع
التكاليف إىل:

Bureau of Non-Public School Payables

Attn: Brenda Antoine
65 Court Street, Room 1001
Brooklyn, NY 11201

 سيتلقى التالميذ إلحاقاً باملدرسة الصيفية بناء عىل مدى
توفر األماكن الشاغرة.

أين ستقدّ م املدرسة الصيفية هذا العام؟
 ميكن إيجاد مواقع املدرسة الصيفية عرب أداة البحث عن
املدرسة الصيفية عىل املوقع اإللكرتوين إلدارة التعليم عىل
الرابط التايل.http://schools.nyc.gov/summer :
هل طفيل مؤهالً لتلقي تسهيالت االمتحانات خالل املدرسة
الصيفية؟
 التالميذ ذوو برامج التعليم الفردي ( ،)IEPوالتالميذ الذين
لديهم خطط تسهيالت معتمدة وفقاً للفقرة  ،504ومتعلمو
اللغة اإلنكليزية ،يعدوا مؤهلني لتلقي نفس التسهيالت خالل
تقييامت املدرسة الصيفية كام كانوا يفعلون خالل العام
الدرايس بناء عىل برنامج التعليم الفردي ( )IEPأو تسهيالت
الفقرة  ،504أو وفقاً الستحقاقاتهم.
للحصول عىل مزيد من املعلومات حول تسهيالت االمتحان
ملتعلمي اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLيُرجى مراسلة عنوان الربيد
اإللكرتوين التايلdellss@schools.nyc.gov :
يجب عىل عائالت التالميذ الذين يحتاجون إىل خدمات
التعليم لذوي االحتياجات الخاصة مراجعة فريق برنامج التعليم
الفردي ( )IEPالخاص بطفلهم للحصول عىل مزيد من
املعلومات ،أو الربيد اإللكرتوين
specialeducation@schools.nyc.gov

خدمة النقل واملواصالت

هل سيتم توفري خدمة نقل التالميذ خالل الصيف؟
 سوف يتلقى التالميذ الذين تم تسجيلهم باملدرسة الصيفية
نفس نوع خدمة النقل التي يتلقونها خالل السنة الدراسية.
إذا كان التلميذ يستخدم بطاقة املرتوكارد؛ فبإمكانه طلب
واحدة من منسق شؤون النقل يف موقع املدرسة الصيفية.
يستخدم التالميذ الذين تم تحديد محطة وقوف الحافالت
املدرسية الصفراء لهم أثناء العام الدرايس النظامي ،نفس
محطة الوقوف للتنقل إىل مواقع مدارسهم الصيفية.
 التالميذ غري املؤهلني للحصول عىل خدمات النقل أثناء
العام الدرايس ،والذين يذهبون إىل مدرسة صيفية تبعد بأكرث
من ½ ميل من مدرستهم األصلية ،سوف يتم تعيني محطة
للحافالت املكوكية لنقلهم من مدرستهم األصلية إىل موقع
املدرسة الصيفية .يستطيع اآلباء االتصال مبدرسة طفلهم أو
موقع املدرسة الصيفية الخاصة بهم للحصول عىل املساعدة
قبل بدء فصول املدرسة الصيفية.
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