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إننا متحمسون للترحيب بعودة تالميذكم إلى األبنية المدرسية في يوم اإلثنين 13 ،سبتمبر /أيلول !2021 ،إننا
ندرك أنه ال يوجد أسلوب أفضل لتعلّم التالميذ من تواجدهم وجها ً لوجه في غرف الصفوف مع تربويين يتميَّزون
بالتفاني واالهتمام— َّ
عام
إن المعلمين والمدراء والعاملين بالمدارس لدينا في غاية الشوق للترحيب بعودتكم إلى ٍ
ّ
دراسي مفعم بالحماسة للتعلم والتواصل وبناء المجتمع المدرسي.
ضر لعودة أطفالكم ،فإننا نو ُّد مشاركة المعلومات حول المعايير الذهبية االحترازية للصحة والسالمة
وبينما نح ِّ ّ
والتي ستكون قيد التنفيذ في مدارس مدينة نيويورك من أجل دعم تجربة تعليمية شخصية تتميَّز بالسالمة
والصحة للجميع .يعود الفضل إلى هذه اإلجراءات في جعل أبنيتنا المدرسية من أكثر األماكن أمانا ً لالرتياد أثناء
الجائحة ،وقد ساعدنا ذلك على اختتام العام الدراسي الفائت بمعدّل  %0.03من الحاالت اإليجابية بمرض
( .)COVID-19ويتضمن هذا الدليل أيضا ً نصائح للعائالت بينما تحضّرون أطفالكم للعودة إلى المدرسة في
الخريف.
إننا ُملتزمون بمواصلة إجراءاتنا المتعلقة بالصحة والسالمة وااللتزام بها وذلك للتأكد من أننا نقوم بكل ما في
وسعنا من أجل الحفاظ على سالمة تالميذنا في أبنيتنا وغرف صفوفنا .إن جهودنا بما فيها فرض الحصول على
اللقاح على جميع العاملين لدينا ،هي إجراءات هامة نتخذها للحفاظ على س ِّ ّجلنا المعهود بمعدّالت منخفضة من
الحاالت اإليجابية والعدوى في مدارسنا.
إننا نتطلع لبدء "عام العودة" هذا والشراكة معكم طيلة السنة للتأكد من أن أطفالكم يخوضون أفضل التجارب
التعليمية  -حيث يشعرون بالترحاب والثقة والحماس للتعلُّم ولالستفادة من جميع اإلمكانيات المتاحة لهم.
شركاء معاً،

ميشا بورترMeisha Porter/

مستشارة التعليم

إدارة التعليم لمدينة نيويورك
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قبل بدء العام الدراسي
بينما تحضّرون ليوم  13سبتمبر /أيلول ،فإنه يجب على العائالت اتخاذ اجراءين اثنين هامين قبل
بدء العام الدراسي:
 .1قوموا بتطعيم أطفالكم إذا كانت أعمارهم  12عاما ً أو أكثر
 .2قدّموا الموافقة على إجراء اختبار مرض ()COVID-19

لقاحات مرض ( )COVID-19لألطفال من سن  12عاما ً فأكثر
إن التطعيم هو أهم خطوة يمكنكم اتخاذها لحماية أنفسكم وحماية عائالتكم من مرض (COVID-
 ،)19وجميع أبناء مدينة نيويورك من عمر  12عاما ً فأكثر هم مؤهلون اآلن للحصول على لقاح
مرض (.)COVID-19
التطعيم آمنُ ومجاني ومتوفّر بغض النظر عن حالة الهجرة.
إذا كان لديكم طفالً يبلغ من العمر  12عاما ً على األقل ،فإن إدارة الصحة السالمة العقلية وإدارة
التعليم لمدينة نيويورك تشجعانكما بشدّة على تحديد موعد لتطعيمه بأسرع وق ٍ
ت ممكن من خالل
زيارة الموقع .vaccinefinder.nyc.gov
كما يمكنكم أيضا ً االتصال على الرقم ) 877-VAX-4-NYC (877-829-4692للمساعدة في
تحديد موعد في موقع للتطعيم تتم إدارته من طرف بلدية المدينة .العديد من المواقع لديها اآلن
مواعيد متوفرة دون حجز مسبق.
للحصول على إجابات لألسئلة المتكررة حول لقاح مرض ( ،)COVID-19زوروا الرابط
.nyc.gov/vaccinefacts
سياسة التطعيم لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ()PSAL
سيكون لقاح مرض ( )COVID-19مطلوبا ً هذا العام لتالميذ إدارة التعليم لمدينة نيويورك
( )DOEالذين يشاركون في األلعاب الرياضية التابعة لالتحاد الرياضي للمدارس العامة
( )PSALالتي تعتبر عالية الخطورة للعدوى المحتملة بمرض ( .)COVID-19وتشمل األلعاب
الرياضية عالية الخطورة كرة القدم ،والكرة الطائرة ،وكرة السلة ،والمصارعة ،والكروس،
واأللعاب البهلوانية ،والرغبي .كما سيكون التطعيم مطلوبا ً للمشاركة في لعبة البولينغ ألنها تجري
في أماكن تتطلب التطعيم لدخولها.
يجب أن يحصل المشاركون في األلعاب عالية الخطورة على جرعتهم األولى من لقاح (COVID-
 )19بحلول تاريخ اليوم األول من المباراة التنافسية ،والذي يختلف بحسب نوع الرياضة .أ َّما
المشاركين باأللعاب الرياضية التابعة لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( )PSALفي موسم الشتاء
والربيع فلديهم وقت لحين بدء موسمهم ليحصلوا على التطعيم الكامل .للمزيد من المعلومات حول
بروتوكوالت الصحة والسالمة في االتحاد الرياضي للمدارس العامة ( )PSALفي العام الدراسي
 ،2022-2021الرجاء زيارة الرابط .schools.nyc.gov/PSAL
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تقديم الموافقة على إجراء اختبار مرض ()COVID-19
من المهم أن تقدّموا موافقتكم على مشاركة طفلكم في برنامج االختبار في المدرسة .يمكنكم إكمال
استمارة الموافقة على االختبار في حسابكم بنظام مدارس مدينة نيويورك ( )NYCSAأو تنزيل
نسخة قابلة للطباعة من الرابط  .schools.nyc.gov/covidtestingليس لديكم حساب
تعرفوا على كيفية انشاء حساب في الرابط
مدارس مدينة نيويورك؟ ّ
.schools.nyc.gov/NYCSA

الصحة والسالمة في مدارسنا
تتخذ مدرسة طفلكم العديد من اإلجراءات االحترازية الهامة للمساعدة في الحفاظ على صحة
وسالمة التالميذ والموظفين أثناء هذا العام الدراسي .ويتضمن ذلك:

التطعيم
سيكون مطلوبا ً من جميع موظفي إدارة التعليم بما في ذلك العاملين ضمن المدارس الحصول
على التطعيم .وسيُطلب من موظفي إدارة التعليم تقديم إثبات على أنهم حصلوا على جرعة واحدة
على األقل من لقاح مرض ( )COVID-19بحلول يوم  27سبتمبر /أيلول .2021 ،كما أننا
ّ
نحث بشدة على تطعيم جميع التالميذ البالغة أعمارهم  12عاما ً فما فوق .زوروا الموقع
اإللكتروني التالي ،vaccinefinder.nyc.gov :للحصول على مزيد من المعلومات.

المسح الصحي
يتعيَّن على جميع التالميذ والموظفين إكمال استمارة المسح الصحي
( )healthscreening.schools.nycكل يوم قبل دخول المبنى المدرسي .يجب على
كل شخص يريد دخول المبنى تأكيد أنه ال يشعر بأي عرض من أعراض مرض (COVID-
 ،)19ولم تكن نتيجتة الختبار ( )COVID-19إيجابية ،وليس مطلوبا ً منه حاليا ً الخضوع
للحجر الصحي بنا ًء على مخالطة شخص مصاب .إذا كنتم بحاجة لميزان حرارة للفحص في حال
الحمى ،يمكنكم طلب ميزان من مدرستكم.
إذا كان تلميذ(ة) أو موظف(ة) ما يشعر بالمرض ،فيتعين عليه البقاء في البيت والخضوع
للفحص ،وهي طريقة فعَّالة لحماية المجتمع المدرسي بأسره .سيتواجد في كل مدرسة ممرض(ة)
كأحد أفراد الطاقم ويمكن للتالميذ إخطاره في حال شعورهم بالمرض.
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أغطية الوجه ومعدَّات الوقاية الشخصية ()PPE
يجب على جميع التالميذ والموظفين وضع غطاء الوجه عند ركوب الحافالت المدرسية أو في أي
مكان تابع للمدرسة ،سواء كان ذلك داخل المبنى أو خارجه ،بغض النظر عن حالة التطعيم ،إال في
حالة وجود استثناء طبي .هل نسيت غطاء الوجه الخاص بك؟ ال توجد مشكلة—سيكون لدى كل
مدرسة كمية في متناول اليد لألطفال والراشدين.
يمكن خلع غطاء الوجه أثناء وقت الغداء بحيث يمكن للتالميذ تناول الطعام براحة وذلك ضمن
مسافة آمنة تفصل بينهم .كما يمكن أيضا ً خلع أغطية الوجه أثناء "االستراحات المخصصة لخلع
أغطية الوجه" ،والتي يتعين على التالميذ خاللها المحافظة على التباعد االجتماعي فيما بينهم.
ب طبية.
سيتم توفير تسهيالت بديلة للتالميذ الذين ال يمكنهم تقبُّل وضع أغطية الوجه ألسبا ٍ
كما سيتم أيضا ً توفير مع ِّقّمات األيدي في كل صف من الصفوف.

التباعد االجتماعي في المدارس
إن التباعد االجتماعي هو جزء هام آخر من استراتيجيتنا متعددة الطبقات للحفاظ على مجتمعاتنا
المدرسية آمنة .توصي مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها (" )CDCبأن تحافظ
المدارس على مسافة  3أقدام (حوالي مترا ً واحداً) من التباعد االجتماعي بين التالميذ ضمن غرف
الصفوف وذلك للتقليل من خطر انتشار العدوى .عندما يكون من غير الممكن الحفاظ على التباعد
االجتماعي بمسافة  3أقدام (حوالي مترا ً واحداً) على األقل ،مثالً عندما يُعاد فتح المدارس بشك ٍل
كامل مع المحافظة على هذه المسافات ،فإنه من المهم على وجه الخصوص اعتماد عدة طبقات
للتحري عن وجود إصابات" .وإضافةً إلى
أخرى من استراتيجيات الوقاية ،مثل إجراء الفحص
ّ
ذلك ،فعندما يكون ممكناً ،ستقوم المدارس االبتدائية بإبقاء مجموعات التالميذ نفسها بشك ٍل دائم أو
ستطلب من المعلمين االنتقال بين الصفوف وذلك للح ِّ ّد من حركة التالميذ .من الهام مالحظة أن
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCتؤكد على أنه ال يمكن للمدارس استثناء
التالميذ من التعلُّم وجها ً لوجه من أجل الحفاظ على ُمتطلب الحد األدنى من مسافة التباعد
االجتماعي.
سوف تستخدم المدارس أثناء تقديم الوجبات األماكن الخارجية واألماكن اإلضافية باألبنية
المدرسية حيثما كان ذلك ممكنا ً وذلك من أجل المساعدة في ممارسة التباعد االجتماعي .يمكن أن
يتم تقديم الوجبات في عدة مواقع وأثناء فترات زمنية متعددة.
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التهوية
إن التهوية الجيدة أساسية لمنع مرض ( .)COVID-19لقد ت َّم على مدار العام ونصف العام
الماضيين فحص التهوية في كل غرفة صف بعينه في عموم المدينة وتحديثها وإصالحها حسب
الحاجة .سيكون في كل غرفة بمباني إدارة التعليم يتم استخدامها من طرف التالميذ والموظفين
لفترات طويلة نظام تهوية كامل التشغيل إ َّما من خالل التهوية الطبيعية أو اآللية أو عبر توظيف
مزيج من الوسائط.
وكإجراء احترازي اضافي ،فقد ت َّم تزويد كل غرفة صف بمدينة نيويورك بجهازين لتنقية الهواء
من ماركة ( .)HEPAوسوف يتم تزويد الكافتيريات في المدارس الكبيرة بوحدات كبيرة من جهاز
( )HEPAمن أجل المزيد من الحماية وسيتم وضع مراوح لشفط الهواء في النوافذ لتوفير مقدار
أكبر من التيار الهوائي ،كما أننا نواصل زيادة التهوية في غرف الصفوف والمدارس .تستوفي هذه
االجراءات التوجيهات الصادرة عن مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCأو
تتجاوزها.
يمكنكم فحص وضع التهوية بمدرسة طفلكم على االنترنت :أدخلوا اسم المدرسة وعنوانها في
الرابط  nycenet.edu/schoolsearchوذلك للبحث عن معلومات مدرستكم ،والتي
تتضمن قسما ً حول معلومات التهوية في المبنى .إذا لم تتوفَّر التهوية الكافية في إحدى الغرف
بمدرسة طفلكم ،فلن يتم استخدام تلك الغرفة.

التنظيف
سيتم وضع مع ّقمات األيدي ومناديل التعقيم المبللة في جميع غرف الصفوف واألماكن المشتركة
لقدر كبير
مثل قاعات االستماع وصاالت األلعاب الرياضية .وسيتم تنظيف األشياء التي تتعرض ٍ
من اللمس مثل مقابض األبواب ونافورات المياه عدة مرات على مدار اليوم ،كما سيتم إجراء
تنظيف عميق وتعقيم لجميع غرف الصفوف يوميا ً وذلك باستخدام تكنولوجيا الكهرباء الساكنة.

مواصلة التعليم في الهواء الطلق
في العام الماضي ،استفادت  840مدرسة من مبادرة التعلّم االبتكاري في الهواء الطلق لتوسيع
"غرف الصفوف" للتالميذ .سوف تواصل المدارس استخدام باحات اللعب ،والمساحات من
الشوارع ،والمنتزهات لتوفير مكان إضافي للتعلُّم .كما سيكون للمدارس الواقعة في المناطق األكثر
تضررا ً من جائحة ( )COVID-19األولوية لهذه البرنامج.

اختبار مرض ( )COVID-19في المدارس
يزود االختبار المنتظم لمرض ( )COVID-19المجتمعات المدرسية وخبراء الصحة العامة
ّ ِّ
بمعلومات قيِّّمة .ولمواصلة الممارسات الناجحة للسالمة التي تم اتباعها في العام السابق ،فسيتم
إجراء اختبارات ُمنتظمة لمرض ( )COVID-19بمدارسنا.
سيكون لدى كل مدرسة نسبة عشرة بالمائة من األفراد غير الملقَّحين الذين قد ق َّدموا موافقة على
الخضوع للفحص مرة كل أسبوعين في مدارسهم .وسيكون بإمكاننا بهذا الشكل اتخاذ اإلجراء
المناسب فورا ً في حال وجود حالة إيجابية من أجل حماية مجتمعاتنا المدرسية .ليس مطلوبا ً من
التالميذ والموظفين المطعمين بشك ٍل كامل الخضوع للفحص.

الصحة والسالمة للعام الدراسي 2022–2021
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من المهم أن تقدّموا موافقتكم على مشاركة طفلكم في برنامج الفحص الصحي ضمن المدرسة.
يمكنكم إكمال استمارة الموافقة في حسابكم بنظام مدارس مدينة نيويورك ( )NYCSAأو تنزيل
النسخة على االنترنت في الرابط  .schools.nyc.gov/covidtestingليس لديكم حساب
تعرفوا على كيفية انشاء حساب في الرابط
مدارس مدينة نيويورك؟ ّ
.schools.nyc.gov/NYCSA

الحاالت اإليجابية لإلصابة بمرض ( )COVID-19في المدارس
إننا ندرك مدى أهمية الحفاظ على مدارسنا وغرف صفوفنا مفتوحة للتعلُّم ،وقد قمنا بكل ما في
وسعنا للتأكد من أن غرف الصفوف لدينا مجهزة بالشكل الالزم لتكون بيئات آمنة للتعليم ،بما في
ذلك إلزام جميع الموظفين بالحصول على التطعيم وضمان زيادة التهوية في جميع المباني المدرسية
وفي غرف الصفوفَّ .
إن هذه اإلجراءات تعني حاال ٍ
ت أقل من التشويش على تعليم طفلكم.
قد يكون هناك بعض األوقات التي يُطلب فيها من طفلكم الخضوع للحجر الصحي بسبب تعرضه
لمرض ( .)COVID-19فيما يلي بروتوكوالت الحجر الصحي للتالميذ في:


المدارس االبتدائية :في حال وجود حالة إيجابية في غرفة الصف ،فسيتم توجيه جميع التالميذ
للخضوع للحجر الصحي لمدة  10أيام تقويمية .سوف يواصل التالميذ تل ِّقّي التدريس أثناء
الحجر الصحي.



المدارس المتوسطة والمدارس الثانوية :في حال وجود حالة إيجابية في الصفَّ ،
فإن التالميذ:
 oالبالغين من العمر  12عاما ً أو أكثر الذين تم تطعيمهم وال تظهر عليهم أي
أعراض سيواصلون الدوام المدرسي وجها ً لوجه .ومن باب الحيطة ،فإننا ننصح
هؤالء التالميذ بالخضوع الختبار مرض ( )COVID-19في غضون  3إلى 5
التعرض للفيروس.
أيام من وقت
ُّ
 oالبالغين من العمر  12عاما ً على األقل الذين تم تطعيمهم وظهرت عليهم أعراض
أيام تقويمية .وسيكون
المرض فسيتم توجيهيم للخضوع للحجر الصحي لمدة ٍ 10
لدى هؤالء التالميذ إمكانية الحصول على التعلَّم عن بُعد أثناء الحجر الصحي.
أيام تقويمية.
 oغير المطعمين سيتم توجيههم للخضوع للحجر الصحي لمدة ٍ 10
سيواصل هؤالء التالميذ تعلُّمهم عن بُعد .في اليوم الخامس من خضوعهم للحجر
الصحي ،يمكن للتالميذ الحصول على اختبار مرض ( ،)COVID-19وإذا
جاءت النتيجة سلبية ،فسيعودون لحضور المدرسة وجها ً لوجه بعد اليوم السابع.

سيتم إغالق المدارس فقط إذا قررت إدارة الصحة والسالمة العقلية ( )DOHMHأن هناك تفشيا ً
كبيرا ً للعدوى في المدرسة .ومع وجود اجراءات الصحة والسالمة ،فإننا نتوقَّع َّ
أن إغالق المدارس
سيكون محدوداً.

الصحة والسالمة للعام الدراسي 2022–2021

هذه المعلومات دقيقة كما في  .2021/8/26زوروا الرابط  schools.nyc.gov/homecomingللحصول على أحدث المعلومات.
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العودة إلى مدارس إدارة التعليم لعام 2021

التدريس في حاالت الضرورة الطبية
في كل عام ،يكون هناك بعض التالميذ الذين لديهم حاالت طبية تستدعي بالضرورة خدمات تعليمية
متق ِّ ّ
طعة خارج المبنى المدرسي .يتم تقديم هذه الخدمات للتالميذ بسن المدرسة (من برنامج ()3K
حتى الصف  )12في كافة األحياء الخمسة ،وقد تشمل التدريس الفردي وجها ً لوجه مقدَّما ً من
صات الرقمية.
معلم(ة) ُمجاز ،أو تدريس لمجموعات صغيرة عبر المن ّ
وبأخذ مرض ( )COVID-19بعين االعتبار ،فإن إدارة الصحة والسالمة العقلية ()DOHMH
لمدينة نيويورك قد قررت أن التالميذ الذين لديهم إحدى الحاالت التالية سيكونون مؤهلين للحصول
على التدريس المنزلي:











إصابة سرطانية نشطة
األمراض ال ُكلوية المزمنة
الخَاليا المنجلية
مرض ِّمع ّدِّي /داء كرون
الثالثيميا
اللوكيميا
اضطرابات استقالبية
أمراض قلبية
ضمور عضالت
اضطراب الكظر












التليُّف الكيسي
أمراض الكبد
الورم
أمراض رئوية خلقية
أمراض قلبية خلقية
ليمفوما
اختالج م ّخي
الصرع
جلطة
ّ
التصلب اللويحي المتعدد

يمكن للعائالت التي لديها تالميذ منقوصي المناعة بسبب حالة طبية أو بسبب تلقي العالج لحالة
طبية التقديم للحصول على التدريس في حاالت الضرورة الطبية .ستخضع الطلبات المقدّمة من
العائالت للحاالت غير المذكورة للمراجعة من أجل تحديد األهلية.
للمزيد من المعلومات حول عملية تقديم الطلب واألهلية ،الرجاء زيارة الموقع
.homeinstructionschools.com

الصحة والسالمة للعام الدراسي 2022–2021

هذه المعلومات دقيقة كما في  .2021/8/26زوروا الرابط  schools.nyc.gov/homecomingللحصول على أحدث المعلومات.
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العودة إلى مدارس إدارة التعليم لعام 2021

معلومات هامة أخرى
التسجيل
هل أنتم جدد في مدارس مدينة نيويورك ،أو هل تحتاجون للمساعدة في عملية التسجيل؟ زوروا
الموقع  schools.nyc.gov/newstudentsلالطالع على معلومات تفصيلية حول
التسجيل في المدارس العامة بمدينة نيويورك للصفوف من الصف ( )3Kحتى الصف .12

حساب مدارس مدينة نيويورك
تأكدوا من أن مدرستكم قادرة على االتصال بكم إلعطاءكم المعلومات الهامة والتنبيهات وذلك من
خالل تحديث معلومات االتصال الخاصة بكم في حسابكم في نظام مدارس نيويورك (.)NYCSA
إذا لم يكن لديكم حساب ( ،)NYC Schools Accountيمكنكم التسجيل إلنشاء حسب عبر
إدخال بعض المعلومات األساسية .سوف يم ُّكنكم ذلك من الحصول على اإلشعارات من إدارة
تعرفوا على المزيد حول نظام حساب ( )NYC Schools Accountوكيفية إنشاء
التعليمّ .
حساب وتأكيد معلوماتكم في الموقع االلكتروني .schools.nyc.gov/NYCSA

الخدمات اللغوية
يتمتع اآلباء بالحق في تلقي المعلومات أو التواصل مع أحد الموظفين في مدرستهم أو مكتب إدارة
التعليم ( )DOEبلغتهم األصلية .إذا كنتم تعرفون أحدا ً ما بحاجة المساعدة ،أخبروا مدير مدرستكم
أو منسق شؤون اآلباء ،أو اتصلوا بإدارة التعليم على رقم الهاتف  )718( 935-2013أو عبر
البريد اإللكتروني  .Hello@schools.nyc.govيمكنكم إيجاد المزيد من المعلومات
والموارد الهامة ،بما في ذلك دليل اآلباء للوصول إلى الخدمات اللغوية على موقع (مدارس مدينة
نيويورك تتحدث لغتكم )NYC Public Schools Speak Your Language /على
الرابط التالي.schools.nyc.gov/hello :

تقويم العام الدراسي 2022-2021
هذا هو تقويم العام الدراسي  2022-2021لجميع المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم لمدينة
نيويورك ( )NYCDOEالتي تخدم الصفوف من صف الروضة إلى الصف  .12إذا كان طفلكم
يداوم في مدرسة خاصة ،أو مدرسة أبرشية ،أو مدرسة مستقلة ،الرجاء االتصال بمدرسة طفلكم
للحصول على المعلومات الخاص بتقويمهم .يرجى االنتباه إلى التذكيرات التالية:




 2نوفمبر /تشرين الثاني ،يوم االنتخابات ،سيكون يوما ً للتعلّم عن بُع ٍد بشكل كامل وغير
متزامن لجميع التالميذ.
ُّ
يجب على جميع التالميذ والعائالت التخطيط للمشاركة في التعلم عن بُعد في "أيام الثلوج" أو
في األيام التي تكون فيها المباني المدرسية مغلقة بسبب حالة طارئة.
تواريخ اجتماعات اآلباء والمعلمين هي تواريخ مبدئية .الرجاء التأكد من مدارسكم بشك ٍل
فردي حيث أن التواريخ قد تختلف عن التواريخ المذكورة أدناه.

الصحة والسالمة للعام الدراسي 2022–2021

هذه المعلومات دقيقة كما في  .2021/8/26زوروا الرابط  schools.nyc.gov/homecomingللحصول على أحدث المعلومات.
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العودة إلى مدارس إدارة التعليم لعام 2021

التاريخ

يوم األسبوع

الفعالية

 13سبتمبر /أيلول

اإلثنين

أول يوم دراسي للتالميذ

 16سبتمبر /أيلول

الخميس

عيد الغفران /يوم كيبور ،المدارس ُمغلقة

 11تشرين األول /أكتوبر

اإلثنين

يوم التراث اإليطالي  /يوم السكان
األصليين ،المدارس مغلقة

 2نوفمبر /تشرين الثاني

الثالثاء

يوم االنتخابات ،الدراسة عن بُعد بشك ٍل
كامل ،يوم تدريس غير متزامن

 3نوفمبر /تشرين الثاني

األربعاء

اجتماعات اآلباء والمعلمين المسائية
للمدارس االبتدائية والمدارس التي تخدم
الصفوف من صف الروضة إلى الصف .8

 4نوفمبر /تشرين الثاني

الخميس

اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر
للمدارس االبتدائية والمدارس التي تخدم
الصفوف من صف الروضة إلى الصف 8؛
إنصراف مب ّكِّر للتالميذ في هذه المدارس
وذلك قبل ثالث ساعات من موعد
االنصراف المعتاد.

 10نوفمبر /تشرين الثاني

األربعاء

اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية
للمدارس الثانوية ،والمدارس التي تخدم
الصفوف من صف الروضة إلى الصف
 ،12والمدارس التي تخدم الصفوف .12-6

 11نوفمبر /تشرين الثاني

الخميس

يوم المحاربين القدامى ،المدارس ُمغلقة

 12نوفمبر /تشرين الثاني

الجمعة

اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر
للمدارس الثانوية ،والمدارس التي تخدم
الصفوف من صف الروضة إلى الصف
 ،12والمدارس التي تخدم الصفوف 12-6؛
إنصراف مب ّكِّر للتالميذ في هذه المدارس
وذلك قبل ثالث ساعات من موعد
االنصراف المعتاد.

 17نوفمبر /تشرين الثاني

األربعاء

اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية
للمدارس المتوسطة وبرامج مدارس المنطقة
التعليمية .75

 18نوفمبر /تشرين الثاني

الخميس

اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر
للمدارس المتوسطة والبرامج المدرسية
للمنطقة التعليمية 75؛ إنصراف مب ّكِّر
للتالميذ في هذه المدارس وذلك قبل ثالث
ساعات من موعد االنصراف المعتاد

الصحة والسالمة للعام الدراسي 2022–2021

هذه المعلومات دقيقة كما في  .2021/8/26زوروا الرابط  schools.nyc.gov/homecomingللحصول على أحدث المعلومات.
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العودة إلى مدارس إدارة التعليم لعام 2021
التاريخ

يوم األسبوع

الفعالية

 26-25نوفمبر /تشرين الثاني

الخميس  -الجمعة

عطلة عيد الشكر ،المدارس مغلقة

 31-24ديسمبر /كانون األول

الجمعة  -الجمعة

عطلة فصل الشتاء – المدارس مغلقة

 17يناير /كانون الثاني

اإلثنين

يوم الدكتور /مارتن لوثر كينج االبن،

 28 -25يناير /كانون الثاني

الثالثاء  -الجمعة

إجراء امتحانات الريجنت

 31يناير /كانون الثاني

اإلثنين

يوم التنمية المهنية لمدارس الصفوف 12-9
والصفوف  ،12-6ال يحضر التالميذ إلى
هذه المدارس في ذلك اليوم.

 1فبراير /شباط

الثالثاء

رأس السنة القمرية ،المدارس ُمغلقة

 2فبراير /شباط

األربعاء

بداية فصل الربيع الدراسي بالمدارس التي
تعتمد النظام الفصلي

 25 - 21فبراير /شباط

اإلثنين  -الجمعة

عطلة منتصف الشتاء ،المدارس مغلقة

 2مارس /آذار

األربعاء

اجتماعات اآلباء والمعلمين المسائية
للمدارس االبتدائية والمدارس التي تخدم
الصفوف من صف الروضة إلى الصف .8

 3مارس /آذار

الخميس

اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر
للمدارس االبتدائية والمدارس التي تخدم
الصفوف من صف الروضة إلى الصف 8؛
إنصراف مب ّكِّر للتالميذ في هذه المدارس
وذلك قبل ثالث ساعات من موعد
االنصراف المعتاد.

 9مارس /آذار

األربعاء

اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية
للمدارس المتوسطة ومدارس وبرامج
المنطقة التعليمية .75

 10مارس /آذار

الخميس

اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر
للمدارس المتوسطة ومدارس وبرامج
المنطقة التعليمية 75؛ إنصراف مبكر
للتالميذ في هذه المدارس قبل ثالث ساعات
من موعد االنصراف المعتاد.

 16مارس /آذار

األربعاء

اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية
للمدارس الثانوية ،والمدارس التي تخدم
الصفوف من صف الروضة إلى الصف
 ،12والمدارس التي تخدم الصفوف .12-6

المدارس ُمغلقة

الصحة والسالمة للعام الدراسي 2022–2021

هذه المعلومات دقيقة كما في  .2021/8/26زوروا الرابط  schools.nyc.gov/homecomingللحصول على أحدث المعلومات.
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التاريخ

يوم األسبوع

الفعالية

 18مارس /آذار

الجمعة

اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر
للمدارس الثانوية ،والمدارس التي تخدم
الصفوف من صف الروضة إلى الصف
 ،12والمدارس التي تخدم الصفوف 12-6؛
إنصراف مب ّكِّر للتالميذ في هذه المدارس
وذلك قبل ثالث ساعات من موعد
االنصراف المعتاد.

 31-29مارس /آذار

الثالثاء–الخميس

إجراء امتحان مادة مهارات اللغة اإلنكليزية
( )ELAللصفوف 8-3

 22-15أبريل /نيسان

الجمعة  -الجمعة

عطلة الربيع (وتشمل الجمعة العظيمة
و عيد الفصح اليهودي) ،المدارس مغلقة

 28-26أبريل /نيسان

الثالثاء–الخميس

إجراء امتحان مادة الرياضيات للصفوف -3
8

 2مايو /أيار

اإلثنين

عيد الفطر ،المدارس مغلقة

 30مايو /أيار

اإلثنين

عيد الذكرى ،المدارس مغلقة

 7يونيو /حزيران

الثالثاء

يوم إداري ،لمدارس الصفوف من الروضة
إلى  ،5والصفوف من الروضة إلى ،6
والصفوف  ،8-6ومدارس الصفوف من
الروضة إلى  ،12وبرامج المنطقة التعليمية
 75فقط؛ ال يحضر التالميذ إلى هذه
المدارس في ذلك اليوم

 9يونيو /حزيران

الخميس

يوم الذكرى السنوية ،يوم مؤتمر مستشار
التعليم للتنمية المهنية للعاملين ،ال يحضر
التالميذ إلى المدارس

 24-15يونيو /حزيران

األربعاء-الجمعة

إجراء امتحانات الريجنت

 20يونيو /حزيران

اإلثنين

يوم التحرر ( ( )Juneteenthسيتم
االحتفال به) ،المدارس مغلقة

 27يونيو /حزيران

اإلثنين

آخر يوم دراسي للتالميذ

للحصول على ملفات مطبوعة بعدة لغات للعام الدراسي  2022-2021على
الرابط schools.nyc.gov/calendar

الصحة والسالمة للعام الدراسي 2022–2021
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