WILLIAM HARRINGTON, DIRECTOR
CENTRAL OFFICE OF HOME SCHOOLING
SEVENTH AVENUE, 7TH FL. NEW YORK, NY 10001 333

 1تموز /يوليو2019 ،
السيد الوالد(ة) /ولي(ة) األمر:
المكتب المركزي للتعليم المدرسي يرحب بكم في العام الدراسي  .20-2019يزودكم هذا الخطاب بالمعلومات الالزمة لتسجيل طفلكم (أو مواصلة) في التعليم المنزلي
مفوض التعليم إلدارة التعليم لوالية نيويورك (،)NYSED
للعام الدراسي  .20-2019حتى نضمن حصول طفلكم على الخبرات التعليمية المتوافقة مع تعليمات َّ
القسم  ،100.10هناك عدة استمارات مطلوب منكم تقديمها على مدار العام الدراسي.
ولمساعدتكم فقد وضعنا نسخةً من كل استمارة في هذا الملف .تجدون أدناه قائمة من االستمارات والمواعيد النهائية للتقديم :يتحمل آباء وأولياء أمور كل تلميذ بمفردهم
مفوض التعليم إلدارة التعليم لوالية نيويورك ،القسم .100.10
مسؤولية تقديم هذه االستمارات في الوقت المحدد حسب متطلبات تعليمات َّ
عنصر االمتثال
الموعد النهائي*
قدِّموا خطاب النية [انظروا القسم ( 100.10ب)]
 1تموز /يوليو2019 ،
قدِّموا خطة التدريس المنزلي الفردية ([ )IHIPراجعوا القسم ( 100.10ث)]
 15آب /أغسطس:2019 ،
 15تشرين الثاني /نوفمبر :2019 ،قدِّموا التقرير الربعي رقم 1
 31كانون الثاني /يناير :2020 ،قدِّموا التقرير الربعي رقم 2
قدِّموا التقرير الربعي رقم 3
 15نيسان /ابريل:2020 ،
قدِّموا التقرير الربعي رقم  4والتقييم السنوي
 30حزيران /يونيو:2020 ،
*أشيروا إلى التواريخ المقترحة من طرف المكتب المركزي للتعليم المنزلي .يمكن لآلباء اتخاذ القرار بشأن التواريخ الفعلية لتقديم التقارير الربعية في الصفحة
األخيرة من خطة التعليم المنزلي الفردية ( ،)IHIPولكن يتعين ارسال التقارير في فترات رباعية منتظمة .بالنسبة للتالميذ المقبلين على التعليم المنزلي أثناء العام
الدراسي ،يجب أن يكون عدد التقارير متناسبا ً مع فترة التعليم المنزلي.
يجب أن تتضمن جميع الوثائق اسم طفلكم كما هو وارد في سجالتنا؛ وإذا كان اسمه غير صحيح في بطاقة البريد ،الرجاء إعالمنا فوراً.
ما يجب القيام به تالياً:
للمواصلة (أو للبدء) في تعليم طفلكم منزلياً ،يتعين عليكم إكمال خطاب النية للعام الدراسي  2020-2019بحلول أو قرابة  1تموز /يوليو .2019 ،الرجاء إرسال
خطاب النية إلى العنوان المذكور أدناه .أو بدالً عن ذلك يمكنكم تقديم كافة الوثائق إلى المكتب المركزي للتعليم المنزلي عبر البريد اإللكتروني
 .homeschool@schools.nyc.govالرجاء االنتباه إلى أنَّ المواد المتعلقة باالمتثال والتي تشمل خطابات النية ،والتقارير الربعية ،والخطة الفردية للتعليم
المنزلي ( ،)IHIPوالتقييمات السنوية ،ال تقبل مرسلةً عبر الفاكس.
Central Office of Home Schooling
333 Seventh Avenue, 7th Fl. New York, NY 10001
نقدِّم ساعات عمل لخدمة العمالء من دون موعد مسبق كخدمة لآلباء الذين لديهم أسئلة ،ولكن ال يتعين زيارة المكتب لتقديم االستمارات أو الوثائق األخرى .الرجاء
االنتباه إلى ما يلي قبل زيارة المكتب:




ال يمكننا نسخ صور عن وثائقكم .الرجاء إحضار صور عن جميع الوثائق التي تقدمونها قبل زيارتكم للمكتب.
ساعات الدوام في أيام االثنين  -الجمعة بين الساعة  9:00صباحا ً  3:00 -مسا ًء يكون المكتب المركزي للتعليم المنزلي مغلقا ً في جميع العطل
المدرسية وعطل نهاية األسبوع.
إذا كنتم ترغبون مقابلة موجه ارشادي ،يرجى منكم االتصال على رقم الهاتف  )917( 339-1750لترتيب موعد.

للحصول على معلومات إضافية الرجاء زيارة موقعنا االلكترونيhttps://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/home- :
schooling
مع جزيل الشكر،
William Harrington
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