ماذا يحدث في المدارس العامة بمدينة نيويورك
األسبوع المبتدىء في  24مايو /أيار2021 ،
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لقاحات مرض ( )COVID-19لألطفال من سن  12عاما فأكثر
منتديات مستشارة التعليم للمشاركة العائلية
تحديث عن امتحانات الريجنت
التوسع في تقديم الوجبات الحالل
تذكير حول االستبيان المدرسي

لقاحات مرض ( )COVID-19لألطفال من سن  12عاما ً فأكثر
يسعدنا أن نعلمكم بأن جميع سكان مدينة نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  12عاما فأكثر مؤهلون اآلن لتلقي لقاح مرض
( )COVID-19إذا كان لديكم طفل يبلغ من العمر  12عاما على األقل ،فإن إدارة الصحة والسالمة العقلية تشجعكم بشدة
على تحديد موعد تطعيم له في أقرب وقت ممكن من خالل زيارة الرابط  .Vaccinefinder.nyc.govيمكنك أيضا
االتصال برقم الهاتف  877-829-4692للمساعدة في تحديد موعد في موقع تطعيم تديره بلدية المدينة .العديد من المواقع
لديها اآلن مواعيد متوفرة دون حجز مسبق.
التطعيم هو أهم خطوة يمكنكم اتخاذها لحمايتكم أنتم وعائلتكم من مرض ( .)COVID-19إنه مهم بشكل خاص ألولئك الذين
يعانون من حالة صحية كامنة تزيد من خطر اإلصابة بمرض ( )COVID-19الشديد ،مثل الربو أو السمنة أو مرض
السكري .وينطبق الشيء نفسه على األشخاص الذين يعيشون مع شخص يبلغ من العمر  65عاما أو أكثر أو يعاني من حالة
صحية كامنة تزيد من خطر اإلصابة بمرض ( )COVID-19الشديد .التطعيم مجاني ومتاح بغض النظر عن حالة الهجرة.
في الواليات المتحدة ،لقاح فايزر ( )Pfizerهو اللقاح الوحيد المصرح به من قبل إدارة الغذاء والدواء لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  12و 17عاما .لقد ثبت أن لقاح فايزر ( )Pfizerآمن للغاية وفعال في حماية الناس من مرض
( )COVID-19الشديد ،واالحتجاز في المستشفى ،والوفاة .ال يمكن لطفلكم اإلصابة بمرض ( )COVID-19من اللقاح.
للعثور على موقع يقدم لقاح فايزر ( ،)Pfizerحددوا موعدا ،أو حددوا موقعا للحضور دون موعد مسبق ،قوموا بزيارة
الرابط Vaccinefinder.nyc.gov.يمكنكم أيضا مراجعة مقدم الرعاية الصحية لطفلكم لمعرفة ما إذا كان يقدم لقاح فايزر
(.)Pfizer
للحصول على إجابات لألسئلة المتكررة ،قوموا بزيارة الرابط .nyc.gov/vaccinefacts

منتديات مستشارة التعليم للمشاركة العائلية
أطلقت المستشارة ميشا بورتر Meisha Porter/جولة للمشاركة العائلية في األحياء الخمسة لالستماع مباشرة من
مجتمعات المدارس حول أولوياتهم القصوى للعام الدراسي المقبل .تمثل هذه المنتديات االفتراضية فرصة للعائالت والمعلمين
ومديري المدارس والموظفين لتزويد قيادة إدارة التعليم بأفكارهم حول أنواع الموارد والدعم الذي يحتاجون إليه بينما نتحرك
نحو إعادة االفتتاح الكامل في سبتمبر /أيلول.
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ستعقد المنتديات الثالثة المتبقية من الساعة  8:00 - 6:30مسا ًء في التواريخ التالية:
كوينز—الخميس 27 ،مايو /أيار
بروكلين—اإلثنين 7 ،يونيو /حزيران
البرونكس—األربعاء 9 ،يونيو /حزيران
كيفية التسجيل:
يمكن للعائالت التسجيل في المنتديات على الرابط  .learndoe.org/chancellorعند التسجيل ،سيتم سؤالكم عما إذا كنتم
تريدون طرح سؤال أو تقديم تعليق خالل الفعالية حوق موضوعات تتضمن الصحة والسالمة ،والتعليم الذوي االحتياجات
الخاصة ،وإعادة فتح المدارس في خريف  ،2021والتعلّم االجتماعي االنفعالي ،والمزيد.
سيتم تسجيل كل منتدى ونشره على الرابط  learndoe.org/chancellorحتى تتمكنوا من الوصول إليه في أي وقت.
سوف نقوم بتوفير خدمات الترجمة الفورية خالل جميع المنتديات.

تحديث عن امتحانات الريجنت
نريد تذكير أسر تالميذ المدارس الثانوية بأن امتحانات الريجنت لوالية نيويورك ستُجرى شخصيا من  24-17يونيو/
حزيران لمواد لمهارات اللغة اإلنكليزية ،والبيئة الحية ،واإلعداد المادي /علوم األرض ،والجبر  .1تم إلغاء جميع امتحانات
المواد األخرى لشهر يونيو /حزيران ،كما تم إلغاء جميع امتحانات الريجنت لشهر أغسطس /آب.
نظرا لهذه اإللغاءات ،سيكون بعض التالميذ مؤهلين للحصول على إعفاءات من امتحان الريجنت ،بما في ذلك االمتحانات
األربعة التي ال تزال تقدم في يونيو /حزيران .ستتصل بكم مدرسة طفلكم لمشاركة المعلومات حول اإلعفاءات وتحديد
اهتمامكم بمشاركة طفلكم في امتحانات الريجنت .ال يُتوقع من التالميذ الذين يتلقون تعليما عن بُعد بالكامل أن يأتوا إلى
المدرسة لخوض امتحان الريجنت؛ ومع ذلك ،إذا كانوا يرغبون في المشاركة ،فيمكنهم حضور االمتحان الذي يعقد شخصيا.

التوسع في تقديم الوجبات الحالل
يسعدنا أن نعلن أنه تم اعتماد  11مدرسة إضافية لتقديم وجبات الطعام الحالل ،ليصبح المجموع  43مدرسة على مستوى
المدينة .تخدم المدارس اإلضافية التالميذ وأفراد الجمهور في مناطق هارلم اإلسبانية وهارلم وجامايكا وجاكسون هايتس
وساوندفيو .تتوفر قائمة كاملة بالمدارس التي تقدم وجبات حالل على الرابط .school.nyc.gov/FreeMeals
يعكس هذا التوسع التزام إدارة التعليم باحترام الهوية الدينية لجميع التالميذ وضمان أن يتمكن األطفال من تناول الطعام بما
يتماشى مع احتياجاتهم الغذائية .تمت مراجعة جميع قوائم الطعام من قبل لجنة من األئمة .تم فحص واعتماد كل مدرسة تقدم
خيارات الحالل من قبل األئمة ،وتم تدريب موظفي المطبخ على إعداد الطعام وفقا لقواعد الطعام الحالل.
تم إطالق هذه المبادرة بالشراكة مع مجلس مدينة نيويورك لتقديم وجبات الطعام في المدارس واألحياء السكنية ذات الطلب
المرتفع على الوجبات الحالل.
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تذكير حول االستبيان المدرسي
االستبيان المدرسي السنوي الخامس عشر لمدارس مدينة نيويورك يجري اآلن! نشجع جميع العائالت والمعلمين في الصفوف
من صف ( )3Kحتى الصف  ،12والتالميذ في الصفوف  ،12-6إلى زيارة الرابط  nycschoolsurvey.orgبحلول 11
يونيو /حزيران ،لمشاركة أفكاركم حول تجربتكم المدرسية هذا العام .اجعلوا أصواتكم مسموعة للمساعدة في جعل مدرستكم
مكانا أفضل للتعلّم!
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