 11ديسمبر /كانون األول2020 ،
العائالت األعزاء،
كم كان هذا األسبوع مثيرا حيث تم إعادة فتح أبنيتنا المدرسية للتدريس وجها لوجه بعد اإلغالق القصير مؤخرا .وأود أن أشكر التالميذ والعائالت
ومعلمينا ومدراءنا والعاملين بالمدارس على إعادة الفتح بشكل آمن وسلس .إنني أدرك أنه لم يكن أمرا سهال ولكن التعليم العام أساسي لمستقبل
مدينتنا وأمتنا ولذلك السبب فإننا نواصل القيام بكل ما بوسعنا إلبقاء مجتمعاتنا المدرسية مزدهرة.
لقد أصبح بإمكاننا بفضل الدعم من جميع أركان نيويورك إعادة التالميذ في الصفوف من برنامج تعليم األطفال بعمر  3سنوات ( )K-3حتى الصف
الخامس والتالميذ في جميع المستويات الصفية في مدارس المنطقة التعليمية رقم  75إلى غرف الصفوف .إن هذه خطوة هامة على طريق الوفاء
بعهدنا لكم على توفير بيئة آمنة وسليمة يمكن ألطفالكم فيها التعلم والنمو .وكتذكير سريع :كي يكون التعلّم المدمج بأفضل ما يمكن ،فإن نحتاج
لحضور طفلكم إلى المدرسة في األيام المجدولة للدوام وجها لوجه .سوف يواصل تالميذ التعلم ال ُمدمج في الصفوف من الصف  6حتى الصف 12
في مدارس المناطق التعليمية  32–1بما في ذلك التالميذ المشاركين في برامج اإلدماج التابعة للمنطقة التعليمية  75التعلّم عن بعد في الوقت
الراهن.
لسوء الحظ ،فإن كوفيد 19-ما يزال مقيما بيننا .وفي ضوء المعركة القائمة لمواجهة االرتفاع في االصابات في عموم المدينة ،فالرجاء أخذ العلم
بأننا قد قمنا بتغيير بروتوكوالت االختبار في المدارس .كي نتمكن من إبقاء أبنيتنا مفتوحة ،فإننا نطلب اآلن اختبارا أسبوعيا إلزاميا لمرض كوفيد-
 19لقسم منتقى بشكل عشوائي من الموظفين والتالميذ في الصفوف من الصف  1فصاعدا.
إن هذا األمر أساسي :إذا عاد طفلكم إلى المدرسة للتعلّم وجها لوجه دون استمارة الموافقة في الملف ،فسيتصل بكم مديرو وموظفو المدرسة
ُ
موافق عليها ،بناء
للحصول على الموافقة .ثم يجب بعد ذلك أن يتم تحويل التالميذ الذين ليس لديهم استمارات موافقة في الملف وليس لديهم إعفاءات
التعلّم عن بعد بشكل كامل.
على حالة صحية أو إعاقة ما ،أو إعفاءات ما زالت قيد االنتظار للموافقةـ إلى ِّ
تجدون في هذا التحديث للعائالت معلومات حول:








ما عليكم معرفته حول االختبارات في المدرسة
كيفية تقديم الموافقة لالختبار العشوائي للتلميذ(ة) في المدرسة
ما الذي يجب فعله إذا كان طفلكم قد سافر مؤخرا
ما عليكم معرفته حول اإلعفاءات من االختبار في المدرسة
كيفية التقديم لإللحاق بصف الروضة للعام الدراسي 2022-2021
كيفية التعرف على عمليات القبول بالمدارس االبتدائية
كيفية المشاركة في جامعة اآلباء ،وهي منصة جديدة تقدم للعائالت دورات وموارد حول طيف من المواضيع حين الطلب.

وبما أنه هناك الكثير من عدم اليقين في ظل هذه الجائحة ،فإننا نحافظ على التزامنا بتقاليدنا العريقة على مر الزمن ،والتي تذ ّكرنا بأننا مجتمع واحد.
وأحد تلك التقاليد هو جوائز ( )Big Apple Awardsالسنوية لدينا ،لتكريم المعلمين المتم ِّيّزين والموجّهين االرشاديين لشؤون الكليات والمهن.
ومن المهم بشكل خاص في هذا العام تكريم المعلمين أو الموجهين االستشاريين الذين أحدثوا فرقا في حياة أطفالكم .قوموا بترشيح معلم تربوي في
موعد أقصاه يوم  10يناير /كانون الثاني 2021 ،من خالل زيارة موقع مسابقة ( )Big Apple Awardsعلى الرابط
.school.nyc.gov/bigappleawards
كما هو الحال دائما ،فإنني شاكر لمرونتكم وصبركم بينما نواصل رحلتنا معا خالل هذا العام غير المسبوق .ليس هناك شك بأن مرض كوفيد 19-قد
أثر على أطفالنا —أكاديميا واجتماعيا ونفسيا ،ونحن ّ
نتطلع قدما نحو العام الدراسي المقبل .لقد قمت أنا وعمدة المدينة هذا األسبوع بتقديم خطة
إنجاز التالميذ للعام  2021إلعادة مدارسنا في الخريف القادم بقوة أكثر من أي وقت مضى .سوف نقوم من خالل العمل مع التربويين لدينا ومعكم
جميعا بوضع خارطة طريق تقوم على التعافي والتعلم .وسأقوم بمشاركة المزيد حول هذا الموضوع في األشهر القادمة.
بغض النظر عن مكان
إنني أعلم أننا إذا قمنا بما علينا القيام به فسيكون بوسعنا ضمان الحصول على تعليم قوي وداعم لكل طفل(ة) في كل يوم— ِّ ّ
تعلمه.
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مع فائق التقدير واالحترام،

ريتشارد أ .كارانزاRichard A. Carranza/
مستشار التعليم
إدارة التعليم لمدينة نيويورك
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تحديث للعائالت 11 ،كانون األول /ديسمبر2020 ،
ما عليكم معرفته بخصوص االختبار اإللزامي في المدرسة.
لعودة طفلكم إلى التعلّم وجها لوجه ،يجب عليكم إكمال استمارة موافقة إلجراء اختبار مرض كوفيد 19-لطفلكم في المدرسة في أول يوم من عودته
إلى بناءه المدرسي.
 سوف يتم إجراء االختبار لمجموعة منتقاة عشوائيا من الموظفين والتالميذ في مدرسة طفلكم.
 يجب على جميع التالميذ في الصفوف من الصف  1وما فوق العائدين إلى المباني المدرسية تقديم نموذج الموافقة على اختبار كوفيد19-
في المدرسة في اليوم األول من عودتهم إلى المباني المدرسية.
 يستثنى من االختبار العشوائي كل من تالميذ برنامج ( )K-3وصف ما قبل الروضة ( ،)pre-Kوصف الروضة.
 إن االختبار مجاني وآمن وسهل .إذا لم تكونوا قد قدمتم استمارة موافقة وطفلكم يتعلم وجها لوجه ،فيجب عليكم القيام بذلك فورا.

كيفية تقديم الموافقة لالختبار العشوائي في المدرسة
إن تقديم موافقة على اجراء اختبار مرض كوفيد 19-لطفلكم في المدرسة أمر سريع وسهل .حتى لو كنتم قد قدمتم موافقة مسبقا ،فإننا نطلب منكم
القيام بذلك مرة أخرى لضمان وجود أحدث استمارة موافقة في ملف طفلكم.
هناك طريقتان سهلتان لتقديم الموافقة:
 )1قوموا بتعبئة االستمارة عبر اإلنترنت باستخدام حساب مدارس مدينة نيويورك ( )NYCSAعلى الرابط .mystudent.nyc
إذا كان لديكم مسبقا حساب لمدارس مدينة نيويورك ( )NYCSAخاص بطفلكم :قوموا بتسجيل الدخول ،وانقروا على اسم التلميذ(ة) ،وانقروا على
"( "Manage Accountإدارة الحساب) ،ثم عند ظهور قائمة منسدلة ،انقروا على "( "Consent Formsنماذج الموافقة) .اقرؤوا الصفحة ،ثم
حددوا خيار الموافقة في النهاية لطفلكم.
إذا لم يكن لديكم مسبقا حساب لمدارس مدينة نيويورك ( :)NYCSAيمكنكم إنشاء حساب على الفور! إذا كان لديكم رمز إنشاء حساب من
مدرستكم ،فيمكنكم إنشاء حساب كامل في غضون خمس دقائق تقريبا ،ثم تقديم الموافقة كما هو موضح أعاله .إذا لم يكن لديكم رمز إنشاء حساب
من مدرستكم ،فال يزال بإمكانكم تقديم موافقتكم على الفور بالنقر فوق "( "Manage Consentإدارة الموافقة) تحت ""COVID-19 Testing
(اختبار مرض  )COVID-19وإكمال معلوماتكم ومعلومات طفلكم لتقديم الموافقة.
 )2اطبعوا الموافقة المرفقة وقوموا بتوقيعها وإحضارها إلى مدرسة طفلكم في اليوم األول من عودته إلى البناء المدرسي .يتوفر ملف بصيغة
( )PDFقابل للطباعة بعشر لغات على الرابط .school.nyc.gov/covidtesting

ما يتعين القيام به إذا كان طفلكم قد سافر مؤ ّخرا




إذا كان طفلكم قد سافر مؤ ّخرا خارج نيويورك إلى مكان مذكور في قائمة ارشاد السفر الصادرة عن الوالية فيجب عليه الخضوع
للحجر لمدة  14يوما.
كما أن لديه أيضا خيار اجراء االختبار للخروج من الحجر بناء على توجيهات الوالية:
.coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
يجب عليكم أو على طفلكم مواصلة إكمال االستبيان الصحي يوميا.
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ما عليكم معرفته بخصوص اإلعفاء من االختبار في المدرسة
سيتم منح اإلعفاءات فقط في حاالت محدودة ومحددة ،ويتوفر نوعان من استمارات طلب اإلعفاء في الرابط :schools.nyc.gov/covidtesting



استمارة للتالميذ الذين يحتاجون إعفاء طبي بسبب حالة صحية تجعل من غير اآلمن اجراء االختبار (مثال أذيّة في الوجه ،جراحة أنفية).
يجب أن يتم توقيع هذه االستمارة من طرف طبيب وتقديمها مع الوثائق الطبية الداعمة.
استمارة للتالميذ ذوي اإلعاقات الذين ال يمكنهم الخضوع لالختبار في المدرسة بسبب طبيعة إعاقتهم .يُتوقع من التالميذ الحاصلين على
إعفاء بناء على اإلعاقة اجراء االختبار خارج المدرسة.

كيفية التقديم لإللحاق بصف الروضة للعام الدراسي 2022-2021
حان وقت البدء في رحلة طفلكم خالل مرحلة المدرسة االبتدائية! إذا كنتم تقيمون في مدينة نيويورك وطفلكم من مواليد عام  ،2016فإن فترة تقديم
الطلبات لإللحاق بصف الروضة مفتوحة اآلن .تأكدوا من التقديم في موعد أقصاه  19كانون الثاني /يناير.2021 ،
يمكنك التقديم بإحدى طريقتين:



على االنترنت عبر الرابط  .MySchools.nycانقروا على الرابط إلنشاء حساب في نظام ( )MySchoolsأو للوصول إلى حسابكم.
عبر الهاتف على الرقم  )718( 935-2009يمكنكم االتصال من يوم االثنين حتى يوم الجمعة بين الساعة  8صباحا والساعة  6مساء،
وفي يومي السبت واألحد بين الساعة  9صباحا والساعة  1ظهرا.

يمكنكم استخدام نظام (  )MySchools.nycللبحث عن المدارس ،ومعرفة خياراتكم الرائعة لطلب االلحاق الخاص بطفلكم ،والتقديم لإللحاق
بصف الروضة—كل ذلك في مكان واحد.
لمزيد من المعلومات حول عملية القبول ببرنامج صف الروضة ،الرجاء زيارة الموقع االلكتروني .schools.nyc.gov/kindergarten
سترشدكم سلسلة الفيديوهات الجديدة لدينا المتعلقة بعملية القبول في التعليم االبتدائي إلى ما عليكم توقّعه وكيف يمكنكم انشاء حساب في نظام
( ،)MySchoolsوكيفية التقديم لإللحاق .ابقوا باالنتظار :سيتم تقديم المزيد من الفيديوهات قريبا!
ألي أسئلة الرجاء االتصال على رقم الهاتف  )718( 935-2009أو المراسلة عبر البريد اإللكتروني .ESEnrollment@schools.nyc.gov

التعرف على المزيد عن عمليات القبول في التعليم االبتدائي
كيفية
ّ
للتعرف على عمليات القبول ببرامج التعليم األطفال بعمر  3سنوات ( )K-3وصف ما قبل
انضموا إلينا لحضور فعالية القبول بالمدارس االبتدائية
ّ
ّ
تعرفوا على ما عليكم توقعه وكيفية التقديم لإللحاق .نرحّب بحضور جميع عائالت مدينة نيويورك.
الروضة ( )pre-Kوصف الروضةّ .
سيتم تقديم الجلسات في التواريخ التالية:






الثالثاء 15 ،كانون االول /ديسمبر ،الساعة  2ظهرا
الخميس 6 ،كانون األول /ديسمبر ،الساعة  6مساء
األربعاء 6 ،كانون الثاني /يناير ،الساعة  6مساء
الخميس 7 ،كانون الثاني /يناير ،الساعة  6مساء .سيتم تقديم هذه الجلسة باللغة االسبانية.
الثالثاء 12 ،كانون الثاني /يناير ،الساعة  2ظهرا

قوموا بالتسجيل لحضور جلسة في الرابط  .tinyurl.com/NYCDOEElementaryEventsSurveyعندما تقومون بالتسجيل ،تأ ّكدوا من ذكر
اللغة المفضّلة— سيتم توفير خدمات الترجمة الشفوية بلغات محددة لكل جلسة بناء على هذه اإلجابات.
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كيفية المشاركة في جامعة اآلباء ()Parent University
صة جديدة على االنترنت تقدم الئحة من الدورات والفعاليات المباشرة واألنشطة للمساعدة على التواصل مع العائالت ودعم
جامعة اآلباء هي من ّ
صة لجميع اآلباء وأولياء األمور إمكانية الوصول إلى دورات حيّة ودورات حين الطلب وإلى موارد في عموم العديد من
التالميذ .تو ِّفّر المن ّ
المواضيع والمجموعات الصفية .تتوفّر الدورات بعدة لغات ونعمل على زيادة عدد الدورات المقدّمة بلغات عديدة.
يمكن لجميع العائالت من مرحلة الطفولة المب ِّ ّكرة حتى مرحلة تعليم البالغين انشاء حساب مجّاني والتسجيل لحضور ورش عمل ،وحضور فعالية
ما ،وإيجاد تدريب ما ،والمزيد .يوجد حاليا أكثر من  95دورة دراسية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك:
 التعلّم عن بعد والتكنولوجيا
 الصحة والعافية
 التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
 المتعلمون متعددو اللغات
 التعليم في الطفولة المبكرة
 قيادة اآلباء
 األبنية المدرسية والعمليات
 تعليم الكبار ومواصلة التعليم
يمكنكم البدء في حضور جامعة اآلباء اليوم على الرابط .parentu.schools.nyc
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