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 نيويورك  بمدينة  العامة المدارس في يحدث  ماذا
 

 

 

   |  查看本文件的中文版  |  দেখুন বাাংলায় ডকু্ুমেন্টটি বা নটি এই  |العربية باللغة الوثيقة هذه اعرض

|  ayisyen kreyòl an a sa dokiman Gade  |  français en document ce Consultez 

|  español en documento este Consulte  |  보기 한국어로 문서를 이 

  |  язык русский на документа Переводکریں   مالحظہ می   اردو  دستاویز  یہ 

gov/messagesforfamilies.nyc.schools 

 

 2022 األول، كانون ديسمبر/  12 في   المبتدئ األسبوع
  مدينة في المدرسية المباني إغالق تم إذا .اليوم لكامل المدرسية المباني إغالق تتطلب أخرى جوية أحوال أو ثلجية عواصف عندنا يحدث  فقد الشتاء فصل   في  ندخل بينما

  الدخول تسجيل األعلى الصفوف في أو الروضة صف  في  التالميذ من  يتوقَّع .اليوم ذلك في  بُعد  عن  التعليم تقديم يتم فسوف العاصف، الجو بسبب العام هذا نيويورك

  مركز   في أو ابتدائية مدرسة   في  (K-Pre) الروضة قبل  ما صف أو  (3K) أو (LYFE) برنامج يحضرون الذين التالميذ على يتعين . المنزل من  فصولهم  في  والمشاركة

   .برامجهم في  الموّضحة بُعد عن التعلم خبرات  في  المشاركة الروضة قبل ما صف

 

  األعوام في الحال  كان  وكما .المدرسية األبنية إغالق حالة في   حتى تالميذنا مع العمل مواصلة  على لنا تسمح النظام عموم  في عد بُ  عن والتعلُّم  التعليم على مقدرتنا إن

  بمدير االتصال  في  التردد عدم الرجاء .إضافية معلومات بتقديم مدرستكم  ستقوم  كما  السيء، الطقس بسبب  مغلقة المدرسية المباني تكون عندما إخطاركم  سيتم السابقة،

 . أسئلة أي لديكم كان إذا مدرستكم

 

  إغالق بخصوص المعلومات أحدث على حصولكم ضمان وكيفية والمنّصات  بُعد عن التعلّم إلى  الوصول  كيفية  يشرح الخطاب هذا  فإن  االستعداد، في العائالت لمساعدة

 . نيويورك لمدينة العامة المدارس من األخرى الهامة واألخبار  المدرسي المبنى

 

  والفيروسات االنفلونزا من المرتفعة المعّدالت إلى  بالنظر األخرى المغلقة والبيئات المدارس في  الكّمامات وضع  حول جديدة توصيات  نشارك فإننا  ذلك،  إلى إضافة  

 . الموسم هذا (RSV) الخلوي التنفسي الفيروس مثل  األخرى، التنفسية

 

 بُعد  عن التعلّم
 

 باإلنترنت  موصولة أجهزة

 

  جهاز طفلكم  لدى يكن لم إذا .باإلنترنت وصلها يمكن آيباد جهاز  أو محمول كومبيوتر أو كومبيوتر إلى للوصول التالميذ يحتاج بُعد، عن التعلّم في للمشاركة

د  مدرستكم من طلبه  الرجاء التعليم، إدارة من لجهاز بحاجة طفلكم كان إذا .مدرستكم من التعليم إدارة من ُمعار جهاز  طلب  يمكنكم البيت، في باإلنترنت مزوَّ

 الخاص الكومبيوتر أو اآليباد جهاز باستخدام البدء بكيفية الخاص التوجيه إيجاد يمكنكم  .الطقس بسبب اإلغالق لحين تنتظروا ال عائلتكم؛ استعداد لضمان اآلن،

 .gov/ipad.nyc.schools الرابط في التعليم إدارة من الُمعارين بكم

 

 التعليم  إدارة في التالميذ حسابات

 

  في تسجيلهم عند آليا   إنشاؤها تم التي التعليم، إدارة  في  حساباتهم خالل من بُعد عن للتعلّم يحتاجونها التي التكنولوجيا منصَّات جميع  إلى الدخول للتالميذ يمكن

 موقع  إلى الدخول تسجيل خالل من التعليم إدارة في طفلكم حساب  إلى الدخول يمكنكم .المدارس
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 TeachHub (nyc.schools.teachhub) المستخدم اسم من  متأكدين غير كنتم إذا) .مدرستكم طرف من الُمعطاة المرور وكلمة المستخدم اسم باستخدام  

 هناك من االتصال والعائالت للتالميذ ويمكن (.مدرستكم من مساعدةال طلب  أو nyc.schools.selfservice الرابط زيارة  الرجاء لطفلكم، المرور وكلمة

 : الحصر ال المثال سبيل على المنّصات، تشمل .التعليم إدارة  تطبيقات جميع مع واحدة بنقرة

 (TeachHub) التعلّم محور •

 (Google) (Classroom تطبيق ذلك في بما) للتعليم غوغل •

 ،(iLearnNYC) برنامج •

 "Office Microsoft" برامج •

 (Zoom) زوم منّصة •

 .gov/studentaccounts.nyc.schools  :الرابط في التعليم إدارة حسابات عن المزيد على تعّرفوا

 

 التكنولوجيا  دعم

 

 الكثير على األجوبة إيجاد يمكنكم !المساعدة يمكننا اإلنترنت؟ عبر التعلم منصات في أو التعليم إدارة من الُمعار الجهاز  استخدام في  مشكلة لديكم هل

 . nyc.schools.supporthub :بالرابط (SupportHub) محور في دعم بطاقة فتح أو الشائعة األسئلة من

 

 اتصال  على ابقوا
 

 نيويورك  مدينة  مدارس حساب إنشاء رمز

 

  :ابط الر في  (NYCSA) أو نيويورك مدينة مدارس حساب نظام في حسابكم خالل  من هي المدرسية اإلغالقات لمعرفة الطرق أسهل إحدى إن

nyc.schoolsaccount. نظام  في حساب لديكم يكن لم  إذا (NYCSA) زوروا المزيد، بمعرفة وترغبون: .gov/nycsa.nyc.schools  

 على والحصول طفلكم،  درجات ومتابعة مدرستكم، مع تواصل على للبقاء  (NYCSA) نظام في حساب إنشاء على العائالت جميع بشدة  ننصح إننا

 . المدرسية اإلغالقات بخصوص التنبيهات مثل الهامة والمعلومات  األخبار

 

 االنترنت  على  نيويورك لمدينة  العامة المدارس

 

 (NYCschools@) على وتابعونا االلكتروني موقعنا إلى انظروا !نيويورك بمدينة العامة المدارس في األحداث مجريات على اطالع على ابقوا

 لمدينة التعليم إدارة من — المدرسية اإلغالقات حول الطوارئ معلومات فيه بما — كلها األخبار آخر لمعرفة االجتماعي التواصل وسائل في

فوا .نيويورك  : في علينا تعرَّ

 gov.nyc.schools  :الرسمي االلكتروني موقعنا ▪

 com/nycschools.twitter :تويتر ▪

 com/nycschools.facebook :فيسبوك ▪

 com/nycschools.instagram :غرامإنست  ▪

 

 والعائالت  للتالميذ الكّمامات باستخدام المتعلقة  التوجيهات حول تحديث
 

  فقد الشتاء، فصل   إلى دخولنا في األخرى التنفسية واألمراض االنفلونزا من المرتفعة المعّدالت إلى بالنظر .أولوياتنا أقصى هي العاملين وطاقم تالميذنا سالمة إنَّ 

  األبنية داخل الكّمامات لوضع شاملة  توصيات (DOHMH) نيويورك بمدينة العقلية والسالمة العامة الصحة  إدارة أصدرت
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(page.advisory-commissioners-issues-department-gov/site/doh/about/press/pr2022/health.nyc) جميع في 

 . األطفال رعاية ومراكز المدارس  ذلك في بما المغلقة البيئات

 

 نيويورك بمدينة  العقلية والسالمة العامة الصحة  إدارة في  شركاءنا توصيات سبوبح  الصحة، مجال في خبراءنا توجيهات  نتبع فإننا دائما ، الحال هو كما

(DOHMH)، كان حال في––متوفرة كّمامات لديها مدارسنا جميع  .المغلقة األماكن في ُمحكمة كمامة  وضع  على (ة)وموظف (ة)تلميذ كل بشدة ننصح فإننا  

امة، بحاجة طفلكم  المسار على يكونوا أن على المدرسي مجتمعنا أفراد جميع أيضا   نشجع كما .المدرسة موظفي أحد من المساعدة طلب  عليه فيجب لكمَّ

 . COVID-19 /19-كوفيد مرض ولقاح اإلنفلونزا لقاح  ذلك  في بما اللقاحات بخصوص

 

  الرابط زيارة الرجاء  نيويورك، ينةبمد العامة المدارس في  واإلرشادات  (COVID-19 /19-كوفيد) بمرض الخاصة االحتياطات حول المعلومات من للمزيد

gov/covid19.nyc.schools . 

 

https://www.nyc.gov/site/doh/about/press/pr2022/health-department-issues-commissioners-advisory.page
https://schools.nyc.gov/covid19
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