تحديث لعائالت إدارة التعليم
 20أبريل /نيسان2021 ،

المحتويات




تبدأ المرحلة االنتقالية لتالميذ صف التخرج في  19أبريل /نيسان
يبدأ التسجيل في البرنامج الصيفي ( )Summer Risingفي  26أبريل /نيسان
سيبدأ التصويت في انتخابات مجالس التعليم لعموم المدينة ومجالس التعليم المجتمعية ( )CCECفي  1مايو /أيار

انطالق المرحلة االنتقالية لتالميذ صف التخرج
نداء لجميع عائالت تالميذ صف التخرج في المدرسة الثانوية!
من اإلثنين  19أبريل /نيسان إلى الجمعة  30أبريل /نيسان ،يمكن لتالميذ صف التخرج وعائالتهم حضور سلسلة من الفعاليات عبر اإلنترنت
التي ستساعدهم على البدء في الخطوات التالية للحياة بعد التخرج .تشمل موضوعات الفعاليات ما يلي:






ورش عمل حول المساعدات المالية بعشر لغات
التحضير لما يمكن توقعه بعد التخرج
طرق استخدام أشهر الصيف للتحضير لالنتقال لما بعد المرحلة الثانوية
الدعم المتوفر لخريف  2021وكيفية الوصول إليه
تنبيهات بالرسائل النصية حول التذكيرات المهمة والخطوات التالية

تعرفوا على المزيد حول انطالق المرحلة االنتقالية لتالميذ صف التخرج على الرابط bit.ly/SraduateTransitionKickoff21

البرنامج الصيفي ()Summer Rising
الصيف على وشك أن يصبح أكثر إثارة للتالميذ!
إعتبارا ً من يوم االثنين  26أبريل /نيسان ،يمكن لعائالت مدينة نيويورك البدء في االشتراك في البرنامج الصيفي (،)Summer Rising
وهو برنامج صيفي مجاني مقدم من بلدية المدينة ألي طفل في الصفوف من الروضة إلى  12يرغب في المشاركة.
يجمع البرنامج الصيفي ( )Summer Risingبين قوة الجوانب األكاديمية في إدارة التعليم لمدينة نيويورك وبين برنامج اإلثراء المدرسي
التابع إلدارة تنمية الشبيبة والمجتمع في مدينة نيويورك للمساعدة في إنشاء جسور للعودة إلى المدرسة هذا الخريف .ويمنح اآلباء راحة البال
عند عودتهم إلى العمل.
يتوفر البرنامج الصيفي ( )Summer Risingفي كل منطقة سكنية .ستكون برامج التالميذ في الصفوف من الروضة حتى الثامن عبارة عن
تجارب للمشاركة الشخصية ليوم كامل يديرها قادة المدارس المحلية والمنظمات المجتمعية الموثوقة في بيئات آمنة وداعمة .سيقدم كل برنامج
الدعم األكاديمي والفنون والترفيه ،وسيكون الموظفون جاهزين لالستجابة الحتياجات التالميذ االجتماعية واالنفعالية .كما سيوفر البرنامج
الصيفي ( )Summer Risingللتالميذ رحالت ميدانية محلية إلى المتنزهات وحمامات السباحة وغيرها من األماكن الخارجية التعليمية
اإلثرائية والمتوافقة مع إرشادات الصحة والسالمة للوالية.
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ستتبع جميع برامج ( )Summer Risingبروتوكوالت صارمة للصحة والسالمة ،بما في ذلك التباعد االجتماعي وارتداء األقنعة ،وسيكون
لكل موقع إمكانية الوصول إلى االختبارات ودعم التمريض ومركز اتصال للرعاية الصحية عن بُعد .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تقديم وجبات
اإلفطار والغداء والوجبات الخفيفة لكل تلميذ(ة).
لمزيد من المعلومات حول برامج ( ،)Summer Risingقوموا بزيارة الرابط  .school.nyc.gov/summerللتسجيل ابتدا ًء من
 26أبريل /نيسان ،قوموا بزيارة الرابط .Discoverdycd.dycdconnect.nyc

التمكين العائلي والمجتمعي
يبدأ التصويت في انتخابات مجالس التعليم لعموم المدينة ومجالس التعليم المجتمعية خالل أسبوع واحد!
ألول مرة ،تتوفر لكل والد(ة) أو ولي(ة) أمر لتلميذ(ة)بمدرسة عامة في مدينة نيويورك الفرصة للتصويت لممثلي مجلس التعليم الخاص به!
تعمل مجالس التعليم لعموم المدينة ومجالس التعليم المجتمعية ( )CCECsبمثابة صوت لعائالتنا ،وتقدم نصائح مهمة إلى مستشار التعليم
وإدارة التعليم لمدينة نيويورك .يبدأ التصويت يوم السبت 1 ،مايو /أيار وينتهي يوم الثالثاء 11 ،مايو /أيار.
للتصويت ،تحتاجون فقط إلى حساب مدارس مدينة نيويورك ( )mystudent.nycالذي سجلتم فيه جميع تالميذكم .قوموا بزيارة الرابط
 school.nyc.gov/NYCSAلمعرفة المزيد حول حساب مدارس مدينة نيويورك .إذا لم يكن لديكم حساب مدارس مدينة نيويورك ،أو كنتم
بحاجة إلى مساعدة في تسجيل أطفالكم في حسابكم الحالي ،فيرجى االتصال بمنسق شؤون اآلباء في مدرستكم للحصول على المساعدة.
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