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 2020یولیو/ تموز،  13
 

 أعزائي العائالت،
 
 أتمنى أن تكونوا أنتم وأطفالكم مستمتعین بصیف سعید وأن تحافظوا على صحتكم وسالمتكم. یمكن أن یكون الصیف وقتًا مھًما للراحة وإعادة

 على حد سواء. خاصة بعد األشھر القلیلة الماضیة التي كانت صعبة للغایة للتالمیذ والعائالت والموظفین —الشحن
 

وأثبت أطفالكم ما یستطیعون القیام بھ في ظل ظروف استثنائیة. في ھذا الصیف، أود أن أحثكم على —بالعمل معاً، نھضنا لمواجھة ھذا التحدي 
 مواصلة التعلم!

 
إذا ظلوا منخرطین اجتماعیًا وعاطفیًا، لدینا بدایة غیر تقلیدیة للعام الدراسي المقبل، ونعلم أن جمیع التالمیذ سیكونون في وضع أفضل للنجاح  

 وشاركوا بنشاط في االستكشاف األكادیمي على مدى األسابیع القلیلة القادمة.
 

 Summerبرنامج القراءة الصیفیة (لدعم مسار أطفالكم نحو النجاح األكادیمي، قمنا بتجمیع مصادر للتعلّم ستكون ممتعة ومحفزة فكریاً لكم ولعائلتكم: 
Reading،( ) وبرنامج اإلثراء الصیفيSummer Enrichment) وبرنامج االستعداد للكلیة للجمیع ،(College Bridge for All وغیر ذلك ،(

 أشجعكم على االستفادة من أكبر عدد ممكن منھا!—. یُرجى مواصلة القراءة لمعرفة المزیدمن أشكال الدعم المستمرة طوال أشھر الصیف
 

 القراءة الصیفیة
 

ضل الطرق لألطفال للحفاظ على عقولھم نشطة وإبقاء تدفق إبداعھم ھو االستمرار في القراءة طوال فصل الصیف. منذ نھایة العام الدراسي، أحد أف
تشعر ). Soraساعة من القراءة مع قارئ الكتب اإللكترونیة ( 7,500كتاب وسجلوا أكثر من  30,000وصل تالمیذ مدینة نیویورك إلى أكثر من 

إلى مئات الكتب اإللكترونیة والكتب  12) إلى الصف 3Kالتعلیم بسعادة غامرة لالستمرار في توفیر إمكانیة الوصول مجاناً لتالمیذنا من صف (إدارة 
لیھ . نحن نشجعكم على القراءة ألطفالكم وتشجیعھم على القراءة بشكل مستقل. كل ما تحتاجون إ)Soraالصوتیة من خالل قارئ الكتب اإللكترونیة (

 schools.nyc.gov/summerreading) وكلمة المرور للوصول إلى مجموعات الكتب. یرجى زیارة الرابط DOEھو اسم حسابكم بإدارة التعلیم (
 لمعرفة المزید. 

 
ائیة باإلضافة إلى ذلك، قام نظام المكتبة المدرسیة في مدینة نیویورك أیًضا بتنظیم مجموعة خاصة من الكتب اإللكترونیة الروائیة وغیر الرو 

لالطالع  galepages.com/nycdoe11/ebooks لتالمیذ المدارس العامة بمدینة نیویورك. یرجى زیارة الرابط 12للصفوف من الروضة إلى 
لتلقي اسم  libraries@schools.nyc.gov على المجموعة الكاملة. للوصول إلى الكتب اإللكترونیة، یرجى مراسلة عنوان البرید اإللكتروني

 مستخدم وكلمة مرور.
 

 ابقات وأنشطة اإلثراء الصیفيمس
 

ص وأماكن من قال أن التعلّم ال یمكنھ أن یأخذك إلى عوالم جدیدة ومثیرة؟ في ھذا الصیف، یمكن للعائالت اختیار القیام "بزیارة" افتراضیة ألشخا
في التعرف على األحداث الرائعة في التاریخ  رحلة میدانیة افتراضیة مجانیة. ستساعد ھذه الموارد االفتراضیة التالمیذ 100غیر عادیة في أكثر من 

ى ثقافة ومعرفة المزید عن موضوعات شیقة: من الحیوانات إلى الفضاء، وإمدادات المیاه في مدینة نیویورك إلى المتنزھات الوطنیة، ونحل العسل إل
 Paley، ومركز بالي لإلعالم ()Audubon New Yorkالھیب ھوب، وأكثر من ذلك بكثیر. یضم العشرات من شركائنا جمعیة مراقبة الطیور (

Center for Media( وحدیقة كوینز النباتیة، وحدیقة حیوانات ستاتن آیالند، وجمعیة حمایة الحیاة البریة. إنھم على أھبة االستعداد لمساعدتكم في ،
 استكشاف شوارع نیویورك وما ھو أبعد من ذلك.

 
أغسطس/  17یولیو/ تموز إلى  13لمسابقات على مستوى المدینة للتالمیذ للمشاركة فیھا خالل األسابیع من تستضیف إدارة التعلیم أیًضا العدید من ا

ملكم آب. ال یھم الحي الذي تعیشون فیھ أو الصف الدراسي الذي تتبعونھ: یمكنكم االنضمام إلى مسابقة ممتعة حیث یمكنكم أن تظھروا لآلخرین ع
سابقات الصیفیة المثیرة من التعبیر عن نفسكم من خالل الرقص أو األغنیة، إلى إنشاء صورة ألنفسكم بدقة عالیة في الجاد وموھبتكم. تتراوح ھذه الم

 ، إلى تحدي مراقبة الطیور في مدینة نیویورك.)Minecraftلعبة (
 

http://www.schools.nyc.gov/summerreading
https://galepages.com/nycdoe11/ebooks
https://galepages.com/nycdoe11/ebooks
https://galepages.com/nycdoe11/ebooks
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االفتراضیة والمسابقات على مستوى المدینة ) والرحالت المیدانیة Soraیمكنكم العثور على مزید من المعلومات حول قارئ الكتب اإللكترونیة ( 
 .schools.nyc.gov/summerlearningعلى الرابط 

 
 )College Bridge for Allبرنامج االستعداد للكلیة للجمیع (

 
لقد انضممنا إلى جنیفر لوبیز، وألیكس رودریغیز، ولین مانویل میراندا، والعدید من سكان نیویورك  - 2020نحن فخورون جدًا بدفعة الخریجین لعام 

ة، یمكنك الفخورین في االحتفال بھم في حفل تخرج افتراضي على مستوى المدینة في نھایة یونیو/ حزیران. إذا فاتكم االحتفال على مستوى المدین
 .nycclassof2020.comمشاھدتھ على الرابط 

 
 Collegeنحن مستمرون في دعم خریجینا في خطواتھم التالیة من خالل التدریب الفردي المجاني من خالل برنامج االستعداد للكلیة للجمیع ( 

Bridge for All سبتمبر/ أیلول، یمكن للخریجین الوصول إلى المدربین الذین تم تدریبھم لدعمھم في انتقالھم إلى جمیع المسارات، ). من اآلن وحتى
 بالخریجین االتصال استمارة سواء كانت كلیة، أو برنامج تدریب مھني، أو برنامج مھني، أو خدمة، أو وظیفة. یرجى تشجیع خریجكم على ملء

)Form Contact Senior( لرابطا على bit.ly/classof2020nyc. 
 

 الدعم المتواصل 
 

 تذكیر سریع بھذه الخدمات المتواصلة:
 

تدار حتى منتصف شھر أغسطس/ آب. للحصول على مزید من المعلومات، ُزوروا الرابط:  المدرسة الصیفیة  •
schools.nyc.gov/summerschool. 

 
لتعلم المزید عن  schools.nyc.gov/technicaltools ھل ترغبون في تحسین مھاراتكم الرقمیة؟ یرجى زیارة الرابط التعلّم عن بُعد.  •

)Google Classroom)و (Microsoft Teams)و (Zoom منصات التعلّم عن بُعد.) وغیرھا من 
 

) وإدارة التعلیم WNET/THIRTEEN، یبدأ البرنامج التلفزیوني التعلیمي العام الذي تنتجھ شبكة (!"Let’s Learn NYCبرنامج "  •
 28ظھراً. (بالتوقیت الشرقي للوالیات المتحدة) حتى یوم  1ظھراً إلى  12یولیو/ تموز ویبدأ بثھ من الساعة  13یوم مرة أخرى في 

!" عبر اإلنترنت Let’s Learn NYCعلى شبكة التلفزیون المحلیة. یمكن أیضاً مشاھدة حلقات برنامج " 13أغسطس/ آب على القناة 
ستستمر الحلقات في التركیز على المھارات األساسیة للقراءة والكتابة،  .nyc-learn-thirteen.org/programs/lets/على الرابط 

 لومات ھنا:) إلى الصف الثاني. اطلعوا على مزید من المع3Kوالریاضیات، والدراسات االجتماعیة، والعلوم لألطفال في الصفوف من (
schools.nyc.gov/letslearn. 

 
ظھراً،  1:30صباحاً حتى  7:30تقدیم وجبات جاھزة مجانیة لجمیع سكان مدینة نیویورك. الخدمة متاحة من الساعة مراكز توزیع الوجبات  •

لالطالع على مزید من المعلومات وللعثور على مركز  schools.nyc.gov/freemealsط من اإلثنین إلى الجمعة. یرجى زیارة الراب
 توزیع الوجبات األقرب إلیكم.

 
توفیر رعایة األطفال في حاالت الطوارئ ألطفال العمال األساسیین، وتعمل من اإلثنین حتى الجمعة من الساعة  مراكز اإلثراء اإلقلیمیة  •

7:30  ً  .schools.nyc.gov/RECs مساًء. حتى أغسطس/ آب. اطلعوا على مزید من المعلومات ھنا: 6:00إلى الساعة  صباحا
   

ن بینما تحققون أقصى استفادة من الصیف، أعلم أنكم حریصون أیًضا على معرفة شكل التعلیم لطفلكم في خریف ھذا العام. أود أن أشكر أكثر م
دائًما،  أسرة أكملت استبیاننا الخاص بالعودة إلى المدرسة. لقد شكلت مالحظاتكم جزًءا مھًما من عملیة صنع القرار لدینا. كما ھو الحال 400,000

األمراض فإن سالمة تالمیذنا وعائالتنا وأعضاء ھیئة التدریس ال تزال ھي أولویتنا األولى. نحن نتتبع عن كثب التوجیھات من مراكز السیطرة على 
 والوقایة منھا، ووالیة نیویورك، وإدارة الصحة والسالمة العقلیة بمدینة نیویورك.

 

http://www.schools.nyc.gov/summerlearning
https://www.nycclassof2020.com/
http://bit.ly/classof2020nyc
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support
https://www.thirteen.org/programs/lets-learn-nyc/
http://www.schools.nyc.gov/letslearn
http://www.schools.nyc.gov/letslearn
http://www.schools.nyc.gov/letslearn
http://schools.nyc.gov/freemeals
https://www.schools.nyc.gov/recs
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مع المدارس والعائالت، ویمكنك العثور على أحدث المعلومات على الرابط تمت مشاركة إرشادات التخطیط األولیة  
schools.nyc.gov/returntoschool2020.  یُرجى العلم بأن خططنا ستكون مرنة عند الضرورة، وسنستمر في التعدیل والتحدیث مع استمرار

 ھد الصحة العامة، ومع اقترابنا من إعادة الفتح.تطور مش
 

أستمر في تتطلب العودة اآلمنة إلى المدارس في الخریف شراكة لیس فقط مع قادة المدارس والمعلمین ولكن أیًضا معكم أنتم، عائالتنا وتالمیذنا. س 
أنا ممتن لكم الیوم إبقائكم على اطالع ونحن نتلقى التوجیھات الالزم. لقد قلت ھذه العبارة من قبل لكنھا تمثل حقیقة واضحة اآلن: أنتم أھم شركائنا و

 وكل یوم.
 

 وأن تستمروا في التعلًم!—استمتعوا بفصل الصیف. أرجو منكم البقاء آمنین وبصحة جیدة 
 
 

 مع فائق التقدیر واالحترام،

 
Richard A. Carranza 

 مستشار التعلیم
 إدارة التعلیم لمدینة نیویورك

 
 

http://www.schools.nyc.gov/returntoschool2020
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