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  T&I 34060 NYC DOE Family Update Letter (Arabic) 

 ماذا يحدث في المدارس العامة بمدينة نيويورك
 

 

 

এই নথি বা ডক্য / اعرض هذه الوثيقة باللغة العربية ুমেন্টটি বাাংলায় দেখযন / 
查看本文件的中文版 / Consultez ce document en français / Gade dokiman sa a an kreyòl ayisyen / 

이 문서를 한국어로 보기 / Consulte este documento en español / 

 /  Перевод документа на русский язык / یہ دستاویز اردو ميں مالحظہ کریں

schools.nyc.gov/messagesforfamilies 

 

 2022أبريل/ نيسان،  11 
 ، وكيفية تقديم مالحظات مهمة لمدرسة طفلكم من خالل2022يوفر تحديث العائلة هذا معلومات مهمة حول فرص التعلّم واإلثراء الصيفية لعام 

 أبريل/ نيسان. 15االستبيان المدرسية لمدينة نيويورك قبل 
 

 المحتويات:
 

 ( البرنامج الصيفيSummer Rising لعام )للصفوف من الروضة إلى الثامن2022 : 

o ( نظرة عامة على البرنامج الصيفيRisingSummer ) 

o كيفية التقديم 

o ( التالميذ ذوو برامج للتعليم الفرديIEP وخطط تسهيالت الفقرة )504 

 البرامج الصيفية للصفوف من التاسع فما فوق 

o التعافي األكاديمي 

o التخطيط للكليات والمسارات المهنية 

 االستبيان المدرسي لمدينة نيويورك 

o مديد الموعد النهائيم تت 

 

 : للصفوف من الروضة إلى الثامن2022( لعام Summer Risingالبرنامج الصيفي )
 

 (Summer Risingنظرة عامة على البرنامج الصيفي )
 (Summer Risingالبرنامج الصيفي )، سيربط (DYCD(( وإدارة تنمية الشبيبة والمجتمع DOEهو شراكة بين إدارة التعليم لمدينة نيويورك )

 ية والعاطفية.تالميذ المدارس االبتدائية والمتوسطة بالخبرات الممتعة ذات الصلة بالثقافة والخبرات العملية لتقوية مهاراتهم األكاديمية واالجتماع

 

من صف الروضة حتى الصف ومفتوح ألي تلميذ)ة( بمدينة نيويورك حالياً في الصفوف  مجاني( هو برنامج Summer Risingالبرنامج الصيفي ) 

م مدرستهم الثامن. المقاعد محدودة، لذلك نشجع العائالت بشدة على التقديم مبكراً لتأمين مقعد في موقعها المفضل. يضمن التالميذ الذين تطلب منه

صباحاً حتى  8:00، من الساعة جمعةاإلثنين إلى ال، وسوف يعمل من يوليو/ تموز 5الحضور خالل الصيف مكاناً في البرنامج. سيبدأ البرنامج يوم 

خالل شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب. سيتم تزويد التالميذ بوجبات الفطور والغداء مجاناً، مع توفير وجبات خفيفة في فترة ما مساًء  6:00الساعة 

، مع أسبوع سابع من اإلثراء للتالميذ في ( لمدة ستة أسابيع لجميع التالميذSummer Risingبعد الظهر عند الطلب. سيستمر البرنامج الصيفي )

 .nyc.gov/SummerRisingالصفوف من الروضة إلى الخامس. تعرفوا على المزيد عبر الرابط 
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 كيفية التقديم
على الرابط  (Summer Risingالبرنامج الصيفي )، يمكنكم تقديم طلباً لتسجيل طفلكم في أبريل/ نيسان 14اعتباراً من يوم 

nyc.gov/SummerRising أرقام، والذي يمكنكم الحصول عليه من مدرستكم إذا كنتم  9. سيطلب طلب التقديم رقم معرف التلميذ)ة( المكون من

 ال تعرفونه.

 

( تتوفر فيه مقاعد لمستوى صف طفلكم. يجب عليكم التقدم في أقرب وقت ممكن Summer Risingيمكنكم التقديم في أي موقع للبرنامج الصيفي ) 

 يرجى لضمان الحصول على االلحاق المفضل لديكم! بعد التسجيل مباشرة، ستتلقون رسالة بريد إلكتروني تؤكد مكانكم. في حالة تسجيل عدة تالميذ،

 مالحظة أنه يجب عليكم تقديم كل طلب على حدة.

 

إذا كانت لديكم أسئلة أو تحتاجون إلى دعم بخصوص طلب التقديم، اتصلوا بمنسق شؤون اآلباء أو راسلوا البريد اإللكتروني 

summer@schools.nyc.gov. 

 

 504( وخطط تسهيالت الفقرة IEPلفردي )التالميذ ذوو برامج للتعليم ا
 ( ESYشهراً/ العام الدراسي المطّول ) 12سيتلقى التالميذ الذين يداومون في فصل خاص مدته  (ESYشهراً/ العام الدراسي المطّول ) 12برامج الـ 

( الخاص بهم في العام الدراسي IEPالفردي ) ( والخدمات الموصى بها في برنامج التعليمHorizon( أو برامج )ASD Nestأو برامج طيف التوحد )

(. سيتمكن اآلباء أيضاً من تسجيل أطفالهم في أنشطة اإلثراء ASDأو موقع البرنامج الصيفي لطيف التوحد ) 75( أو المنطقة التعليمية  ESYالمطّول )

 لليوم الدراسي المطّول. سنتابع مع هذه العائالت بمزيد من المعلومات حول خياراتها.

 

( سوف Summer Risingالتالميذ الذين يحتاجون إلى دعم، مثل مساعدة المعاون المهني أو الممرضة، للمشاركة في البرنامج الصيفي ) التسهيالت:

 يتلقونه بناًء على احتياجاتهم الفردية.

 البرامج الصيفية للصفوف من التاسع فما فوق 
 

 التعافي األكاديمي
ستتاح للتالميذ فرصة  اً على إنشاء جداول صيفية مرنة لدعم استكمال متطلبات التخرج والتعجيل األكاديمي واإلعداد للكلية.ستعمل المدارس الثانوية أيض 

كبر سناً. إن لتعويض الدورات التي رسبوا فيها سابقاً، مع توفير دعم عاطفي وأكاديمي واجتماعي مصمم محلياً لتلبية االحتياجات الفريدة للتالميذ األ

( للصفوف من صف الروضة إلى الثامن Summer Risingية تسجيل تالميذ المدارس الثانوية في البرامج الصيفية منفصلة عن البرنامج الصيفي )عمل

 وستديرها مدرسة طفلكم.

 

 التخطيط للكليات والمسارات المهنية 
فرصة لدعم المسارات الجامعية  100,000من الفرص الصيفية يبلغ في هذا الصيف، ستتاح لتالميذ المدارس الثانوية فرصة المشاركة في عدد قياسي 

 (.College Nowوالمهنية، من خالل برامج مثل برنامج التوظيف الصيفي للشباب وبرنامج اإلعداد للكلية )

 

فرص العمل الصيفي والتطوير : يمكن للتالميذ الذين يدرسون حالياً في المدرسة الثانوية استكشاف (SYEPبرنامج التوظيف الصيفي للشباب ) 

 عاماً.  24و  14، وهو مفتوح لشباب مدينة نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين (SYEPالوظيفي من خالل برنامج التوظيف الصيفي للشباب )

العمل ويشتركون في ( اهتماماتهم ومساراتهم المهنية، ويطورون مهارات مكان SYEPيستكشف المشاركون في برنامج التوظيف الصيفي للشباب )

كل ذلك أثناء كسب الراتب! يمكن للتالميذ معرفة المزيد وتقديم طلب على —خبرات التعلّم التي تساعد على تطوير مهاراتهم االجتماعية والمدنية والقيادية

 أبريل/ نيسان. 22بحلول يوم  application.nycsyep.comالرابط 

 

: يتم تشجيع التالميذ المهتمين بتصميم وإنشاء مشاريع ذات طابع وظيفي لمحفظة أعمالهم أثناء تطوير المهارات المهنية في المعهد الصيفي للتصميم 

بوتات والهندسة المعمارية، على التقديم لاللتحاق مجاالت مثل اإلعالن والفنون المرئية والتصميم الرقمي وإنشاء المواقع اإللكترونية والهندسة والرو

(. التالميذ الذين يكملون مشاريع البرنامج مؤهلون للحصول على رواتب. نرحب بتالميذ CTEبواحد من ثالثة مواقع صيفية للتعليم المهني والتقني )

 .tinyurl.com/SDI2022CTE رابط:( وغيرهم من التالميذ. تسجلوا لمعرفة المزيد على الCTEالتعليم المهني والتقني )
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على  (Next Steps Textsالرسائل النصية للخطوات التالية ): يمكن لتالميذ المدارس الثانوية أيضاً االشتراك في االستشارات للخطوات التالية

خطيط مستقبلهم ومتابعته. تتضمن لتلقي رسائل نصية كل أسبوع لمساعدتهم على ت path-right -the-school.nyc.gov/choosingط الراب

صول الرسائل النصية روابط لفرص توظيف الشباب، ومعلومات عن المنح الدراسية، والوصول إلى ورش العمل، والتذكيرات بالمواعيد النهائية. للح

بإمكانية الوصول إلى اجتماعات افتراضية ( أيضاً تزويد التالميذ Next Stepsعلى دعم إضافي، يمكن للرسائل النصية لبرنامج الخطوات القادمة )

 مجانية فردية مع مستشارين خبراء بعد المدرسة وفي عطالت نهاية األسبوع.

 

( للتواصل مع مدربهم Next Stepsاستخدام الرسائل النصية لبرنامج الخطوات القادمة ) 2022يمكن للتالميذ الذين سيتخرجون في عام 

، وهو طالب جامعي حالي تم تدريبه لمساعدة الخريجين الجدد على (lege and Career Bridge CoachColللكليات والمسارات المهنية )

school.nyc.gov/choosing-االنتقال بين المرحلة الثانوية والمراحل التالية في الكلية والمسارات المهنية. تعرفوا على المزيد على الرابط 

path-right -the. 

 

 (CUNY( التابع لجامعة )College Nowبرنامج ) 

( مزيجاً CUNY( التابع لجامعة مدينة نيويورك )College Now، سيقدم  برنامج اإلعداد للكلية )2022بالنسبة للفصل الدراسي الصيفي لعام 

إلى  من الدورات التدريبية عبر اإلنترنت، والدورات الهجينة والشخصية المفتوحة لتالميذ المدارس الثانوية العامة بمدينة نيويورك الداخلين

. المشاركة مجانية. لالطالع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط 2022في سبتمبر/ أيلول  12أو  11الصف 

programs-k16.cuny.edu/collegenow/summer. 

 

 االستبيان المدرسي لمدينة نيويورك
 

 أبريل/ نيسان 15تم تمديد الموعد النهائي: 
للقيام بذلك! كل المطلوب  أبريل/ نيسان 15إذا لم تكونوا قد أكملتم بالفعل االستبيان المدرسي لمدينة نيويورك الخاص بكم، فلديكم اآلن فرضة حتى يوم 

( الخاص بكم على NYCSAاب مدارس مدينة نيويورك )، أو القيام بتسجيل الدخول إلى حسNYCSchoolSurvey.orgمنكم هو زيارة الرابط 
 على جعل مدرسة طفلكم مكاناً أفضل للتعلّم. إلرسال تعليقاتكم ومساعدة قادة المدارس schoolaccount.nycالموقع اإللكتروني 
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