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                ركن التلميذ                      

 

 Academy of Wellness and Education تتشرف

 بمشاركة:

Preyasi Sudama  في أكاديمية 12طالبة في الصفAWE .

 Longوهي طالبة متميزة في مدرسة  98.6إجمالي  GPAلديها 

Island City High ،عالوة على أدائها األكاديمي المبهر .

كذلك في حكومة الطالب وبرنامج قيادة  Preyasiتشارك 

المدرسة. في الوقت الحالي، حصلت على منحة دراسية لمدة 

< ومع ذلك، فهي Adelphi Universityأربعة أعوام في 

لمتاحة لها، حيث إنها تفكر في االلتحاق بـ مازالت تقيّم الخيارات ا

Harvard University. Preyasi  تعد نموذًجا يحتذى به حيث

تؤكد مدى قدرة الشخص على تحقيق ما يصبو إليه بالعمل الجاد 

والمصابرة. نحن نتطلع قدًما إلى معرفة المزيد عن إنجازاتها 

 المستقبلية العديدة!

 

                   

 

 

 

Culinary Arts Academy :تقدم 

طالب الصفوف األخيرة في مجال الطهي يتنافسون في المسابقة 

 Monroeالتالية ألفضل طاٍه بالمدارس الثانوية التي تقيمها 

College .Esperanza Cantillo, Alesha Nicole 

Dunnو ,Simone Nsowa  حصل كل منهم على منحة

لحضور برنامج دوالر  22.500دراسية تقدر قيمتها بمبلغ 

Associates Culinary Arts .لمدة ثالث سنوات 

نحن حاليًا في منتصف العام الدراسي.  من الضروري جًدا أن 

نحن نتقدم لكم بالشكر  ونضمن حفاظ أطفالنا على تركيزهم

للسماح لموظفينا بمواصلة العمل معكم. لقد حققنا الكثير من 

ى تحقيق المزيد. النجاحات على مستويات عدة ونحن نتطلع إل

يحصل طالبنا في مجال المطبخ والسياحة على برامج تدريبية 

ومسابقات ورحالت ميدانية. من المقرر أن يقوم الطالب بزيارة 

عالوة  Queenالعديد من المواقع المتنوعة في مختلف أنحاء 

 . Queen's County Farmعلى رحلة شاملة إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنويه من منسقة شؤون أولياء األمور

 السادة أولياء األمور/األوصياء،

 PA? LIC HSهل ترغبون في االنضمام إلى رابطة أولياء األمور بمدرسة

تعد رابطة أولياء األمور من الوسائل الرئيسية لمساعدة أولياء األمور على 

 المشاركة في الحياة المدرسية. 

ليس هناك مؤهالت مسبقة الزمة للمشاركة في رابطة أولياء األمور الخاصة 

 بمدرستنا.                

تعد رابطة أولياء األمور من الوسائل الرائعة لمساعدة أولياء 

على المشاركة في العملية التعليمية ألطفالهم ومشاركة األفكار األوصياءاألمور/

 وإثراء مجتمعهم المدرسي.

 اجعل صوتك مسموعاً وساهم في تعزيز رابطة أولياء األمور.

 احفظ التاريخ!

                                                                                   182م، غرفة  6، الساعة 2017مايو,  9 ترشيحات رابطة أولياء األمور:

 182م، الغرفة  6، 2017يونيو  6 انتخابات رابطة أولياء األمور:
 

 مع خالص تحياتنا، منسق شؤون أولياء األمور

Maria Cancemi                                                             
MCancemi2@schools.nyc.gov                                                 

Awatef Ibrahim )متحدثة اللغة العربية( 

AIbrahim3@schools.nyc.gov                                                         

                                                          185متواجدون في: غرفة 

                                          7095-545 (718) داخلي  1854هاتف: 

                  م                4:30 -ص  8:30من االثنين حتى الجمعة  

 )تخضع الساعات للتغيير(

 المجلس التنفيذي لرابطة أولياء األمور

Anita O'Brien                           مساعد الرئيس                               

Lopez Chevion Weaks-                                     مساعد الرئيس

Phyllis Mahmoud                                                  سكرتير

Terry Orellana                           أمين الصندوق 

لالتصال بالمجلس التنفيذي لرابطة أولياء األمور، برجاء                         

 omLICHSparents@gmail.cالبريد اإللكتروني: 

 

 CCNYمركز الصحة السلوكية  مركز الصحة: 

 هل قوانين الهجرة الجديدة تسبب لك القلق؟

 .يحق لكل طفل في نيويورك االلتحاق بمدرسة عامة 
  يمكنك دوًما زيارة مدرسة طفلك بغض النظر عن حالة الهجرة

 خاصتك.
 .ال تتخذ المدينة أي إجراءات إلنفاذ الهجرة 
 الهجرة الخاصة بك لالتصال برقم  ال تحتاج إلى التعريف بحالة

 لسالمتك. 911الطوارئ 

واذكر  311اتصل على إذا كانت لديك أسئلة متعلقة بحالة الهجرة خاصتك، 

"ActionNYC لحجز موعد للحصول على مساعدة قانونية مجانية وآمنة "

 حول الهجرة.

قم إذا كنت تشعر إنك أنت أو طفلك كنت عرضة للتمييز أو اإلزعاج، اتصل بر

   على الخط الساخن لحقوق اإلنسان على رقم NYCأو بمفوضية  311

(718) 722-3131  
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 SLTاجتماع                                  109م غرفة  4:30                                      2017مايو  1

 اختبارات رابطة أولياء األمور: كيمياء/بيئة                                                        2017مايو  1

    علوم وعلم النفس                          

 Iء اختبارات رابطة أولياء األمور: اللغة األسبانية والفيزيا                                                       2017مايو  2

 اختبارات رابطة أولياء األمور: األدب اإلنجليزي                                                        2017مايو  3

  اختبارات رابطة أولياء األمور: الحكومة والسياسات                                                        2017مايو  4

 األستوديواختبارات رابطة أولياء األمور: تاريخ الواليات المتحدة وفن                                                         2017مايو  5

  انتهاء مرحلة التقييم الخامسة                                                                         2017مايو,  5

                        اختبارات رابطة أولياء األمور: األحياء                                                           2017مايو  8

واألسبانية، ب(-اختبارات رابطة أولياء األمور: حساب التفاضل والتكامل )أ                                                          2017مايو  9

 األدب                         

    اجتماع رابطة أولياء األمور:                                                   182م غرفة  6:00                                     2017مايو  9

 ترشيحات القرن  الواحد والعشرين                                     

 ورش عمل أولياء األمور: "سالمة اإلنترنت"                           

 القرن21الكافتريا والحوار:                                        185ص غرفة  10:00:00                                      2017ايو م 10

  ورش عمل أولياء األمور: "سالمة اإلنترنت"                                                                                                                                   

 اختبارات رابطة أولياء األمور: لغة إنجليزية                                                                       2017مايو  10

 اختبارات رابطة أولياء األمور: اإلحصاء                                                                       2017مايو  11

 حفلة الربيع                                            م قاعة االجتماع     6:30                                   2017مايو  18

 حفلة الربيع                                            م قاعة االجتماع     6:30                                   2017مايو  19

 الملعب الرياضي )المكتبة(   إفطار المدرسة المجتمعية   20178مايو  23

 الواحد والعشرين لنهاية العامالقرنعرض                                         م قاعة االجتماعات     6:00                                   2017مايو  25

 اليوم التذكاري )المدرسة مغلقة(                                                                                                               2017مايو  29

 (105رحلة لطالب الصف األخير )$                                       Kent, CTفي  Club Getaway                             2017مايو  30

 Ms. Rude's Dance Show                         م قاعة االجتماعات                    5:00                                   2017مايو  31

 جوائز طالب الصف األخير                                م قاعة االجتماعات             6:00                                     2017يونيو  2

 اجتماع فريق إدارة المدرسة                                                 109م غرفة  4:30                                      2017يونيو  5

 اجتماع رابطة أولياء األمور: االنتخابات                                                182م غرفة  6:00                                       2017 يونيو 6

 Followingورشة عمل أولياء األمور لمسرح الفنون واإلبداع: "                                                                                                                                     

Through: Lowering Resistance to Commitment" 

يوم مؤتمر االستشاري )ال يحضر الطالب إلى المدرسة(.                                                                                           2017يونيو  8

 Chateau Briand (Carle Place Longحفل التخرج في 

Island $105  .)للشخص الواحد 

 )االستماع والقراءة والكتابة( NYSESLATاختبار                                               182م غرفة  3:40-ص 9:30                         2017يونيو  10

 )االستماع والقراءة والكتابة(  NYSESLATاإلعداد لـ                                               182م غرفة  3:40-ص 9:00                         2017يونيو  12

  ياضةجوائز الر                            م قاعة االجتماعات والكافتريا             6:00                                             

 نهاية فترة وضع العالمات السادسة                                                                                                                                  

 امتحانات ريجنت )انظر جدول االمتحان والدعوة(                                                                                                       2017يونيو  13-22

 )االستماع والقراءة والكتابة( NYSESLAT Make-up                                             182م غرفة  3:40-ص 9:00                  2017يونيو  19- 15

 يوم تقييم اختبارات ريجنت )ال يحضر الطالب إلى المدرسة(                                                                                                             2017يونيو  23

 عيد الفطر )المدرسة مغلقة( 2017يونيو  26

 AMالتدريب على حفل التخرج في  12- 9الفصل في الصفوف  2017 يونيو 27

 PMورحلة لطالب الصف األخير في 

اليوم األخير لجميع الطالب، توزيع بطاقة تقرير فترة رصد الدرجات  2017يونيو  28

 LICHS Graduation at Queensالسادسة والبرامج الصيفية، و

College Colden Auditorium 

 

6/13/17 6/14/17 6/15/17 6/16/17 6/19/17 6/20/17 6/21/17 6/22/17 

 ص 8:15
تاريخ الواليات المتحدة 

 والحكومة

 ص 8:15
 CCاإلنكليزية 

 ص 8:15
 تاريخ العالم والجغرافيا

 ص 8:15
 CCالهندسة 

 ص 8:15
Global RCT 

 ص 8:15

 الكيمياء

 ص 8:15

حصة تدريس تاريخ الواليات 

 المتحدة والحكومة

 ص 8:15

حصة تدريس 

 قراءة

 م 1:15

 CC 1الجبر 

الفنون المرئية 
 والموسيقى

 م 1:15

 البيئة المعيشية

 م 1:15

 علوم األرض والفيزياء

 م 1:15

 CC 2الجبر 

 م 1:15

حصة تدريس في 

 الكتابة
اختبارات 

LOTE 

 

 م 1:15

 حصة تدريس العلوم

 م 1:15

 حصة تدريس الرياضيات

 

 Regentsجدول امتحانات 

 وأوقاتها عرضة للتغيير**كافة مواعيد اإلجتماعات 


