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 2020 حزیران، /یونیو

 العائالت،اعزائي 

ماعیة إن القراءة الصیفیة في غایة األھمیة لمواصلة التعلّم وإلطالق العنان للخیال! یسّرنا توفیر المزید من الكتب االلكترونیة والكتب الس
الوصول لھذه الكتب ھو أسھل من أّي وقٍت مضى. الرجاء مواصلة إّن دارة التعلیم، إلكافة األعمار بالمجان ھذا الصیف لجمیع عائالت 

للحصول على تفاصیل إضافیة   schools.nyc.gov/summerreadingالقراءة للمزید من المعلومات، وزیارة الموقع االلكتروني 
 .نیو/ حزیرانیو 29سیتم نشرھا في یوم االثنین، 

 !)Soraالقراءة مع موقع (

) على مجموعة متنوعة من الكتب االلكترونیة للصفوف بدءاً من برنامج تعلیم األطفال Soraیحتوي موقع قراءة الكتب االلكترونیة (
أنفسھم وزمالئھم التالمیذ في الكتب التي على رؤیة وذلك بلغاٍت عّدة من أجل مساعدة التالمیذ  12) حتى الصف 3Kبعمر ثالث سنوات (

نترنت. وكل ما علیكم القیام بھ ھو تسجیل الدخول یمكنكم تنزیل التطبیق إلى جھازكم أو الوصول إلى الكتب عبر متصفِّح اإل یقرؤونھا.
دارة التعلیم، وال یلزم القیام بأي شيء آخر للتسجیل. الرجاء زیارة إبكم من  الخاصة (ة)باستخدام ھویة التلمیذ

 للبدء.  discoversora.com/nyc الرابط

دارة إ. إذا كنتم قد حصلتم على جھاز آیباد من ھنا؟ انقروا بإدارة التعلیم ھل تحتاجون للمساعدة في معرفة معلومات تسجیل الدخول لطفلكم
 !یولیو/ تموز 1 یوم ) بشكل تلقائي على الجھاز بحلولSoraالتعلیم، فسیتم تنزیل تطبیق (

  لكترونیة والبیانات التيللوصول إلى عناوین إضافیة من الكتب اإل galepages.com/nycdoe11 رابطال كما یمكنكم أیضاً زیارة
البیانات من  لكترونیة من أّي موقع وللوصول إلى توفیرھا من نظام المكتبات العامة لمدارس مدینة نیویورك. للوصول إلى الكتب اإل یتمّ 

من أجل الحصول على اسم مستخِدم  libraries@schools.nyc.govلكتروني خارج والیة نیویورك، الرجاء مراسلة البرید اإل
 وكلمة مرور.

ننا سنواصل السعي لتوفیر المزید من الموارد باللغات بینما تتوفّر بعض ھذه الموارد باللغة االنكلیزیة فقط، فإ مالحظة أنھالرجاء 
 األصلیة. 

 

 استفیدوا من موارد المكتبات العامة، أیضاً!

تقوم أنظمة المكتبات العامة بمدینة نیویورك أیضاً بتوفیر موارد رقمیة وإمكانیة وصول مجاني لمنّصة التدریس الخصوصي 
)Brainfuseدارة التعلیم.إ، بما في ذلك أجھزة اآلیباد المقّدمة من باإلنترنت تصلة) عبر األجھزة الم 

 على، قوموا بإكمال االستمارة مكتبة بروكلین العامةلكترونیة للوصول إلى إ. للحصول على بطاقة ن العامةمكتبة بروكلی  •
 .Bklynlibrary.orgالرابط 

من  مكتبة نیویورك العامةلللحصول على البطاقة الرقمیة  ستاتن آیالند.والعامة أحیاء البرونكس ومنھاتن نیویورك تخدم مكتبة  •
   .NYPL.org) المجاني، الرجاء زیارة الموقع SimplyEخالل تطبیق (

، قوموا بإكمال االستمارة في الرابط مكتبة كوینز العامةلكترونیة للوصول إلى إللحصول على بطاقة  كوینز العامة.مكتبة  •
QueensLibrary.org. 

https://www.schools.nyc.gov/summerreading
https://discoversora.com/nyc
https://pwsauth.nycenet.edu/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://galepages.com/nycdoe11
mailto:libraries@schools.nyc.gov
https://disc.bklynlibrary.org/ecard/
https://www.nypl.org/
https://www.queenslibrary.org/get-a-card/eUser
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 مع أمنیاتنا لكم بصیٍف حافٍل بالقراءة! 
 

 تقبلوا منا تحیاتنا الحارة
 

 
Linda Chen 

 المسؤولة العلیا للشؤون األكادیمیة


