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 رسالة من منسقة شؤون اآلباء الخاصة بكم:

 السادة اآلباء/ أولياء األمور،

نرجو منكم زيارة الموقع اإللكتروني للمدرسة 
longislandcityhs.schoolwires.net موقع ،Pupil Path)( ومكتب ،

اآلباء لمعرفة الفعاليات المدرسية والموارد التي يتم تقديمها في منسق)ة( شؤون 
 SLC(. تأكد من زيارة التالميذ لموقع مجتمع التعلم الصغير )LICHSمدرسة )

HUB لالطالع على تقدمهم األكاديمي والدعم الذي يقدمه مجتمع التعلم الصغير )
(SLC من أجل تحقيق متطلبات التخرج. يمكن للطالب زيارة ) 178الغرفة 

خالل فترة تناول وجبة الغذاء لتلقي دروس خصوصية مجانا في جميع المواد من 
. ينعقد برنامج التخطيط المتحان 7-3، الفترات (Gear Up)طرف برنامج 

SAT ( بعد فترة الدوام المدرسي من االثنين إلى الجمعة مع برنامجZone 
، خط فرعي  540( في الغرفة Zone 126(. يرجى زيارة برنامج )126

 للحصول على التفاصيل. 5400

 LICنحن أيضا متحمسون لنحيطكم علما بالشراكة المنعقدة بين برنامجي )
HS( و )Turning Point for Women and Families- ARISE 
NY سلسلة ورشات عمل تفاعلية. تعرفوا على كيفية إيقاف التنمر واتخذوا !)

ئم الكراهية والعنصرية. تعلموا كيفية القدوم موقفاً ضد الخوف من اإلسالم، وجرا
إلى هنا. يرجى االنضمام إلينا رفقة طفلكم الذي هو في سن المرحلة الثانوية يوم 

  مساًء. 4:30مارس/ آذار على الساعة  9الخميس 

 من منسقة شؤون اآلباء مع خالص االحترام والتقدير،

Maria Cancemi 
MCancemi2@schools.nyc.gov 

Awatef Ibrahim )متحدثة باللغتين االنكليزية والعربية(  
AIbrahim2@schools.nyc.gov 

 185الموقع: الغرفة 
 1854الفرعي ( الرقم 718) 545-7095الهاتف: 

 مساءً  4:30صباحاً إلى  8:30االثنين إلى الجمعة، من الساعة 
 )األوقات قابلة للتغيير(

 المجلس التنفيذي لجمعية اآلباء والمعلمين

Anita O'Brien رئيسة مشاركة 

Chevion Weaks-Lopez رئيسة مشاركة 
Phyllis Mahmoud السكرتيرة 

Terry Orellana  أمينة الصندوق 
 لالتصال بالمجلس التنفيذي لجمعية اآلباء، نرجو الكتابة إلى عنوان 

 LICHSparents@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 ركن التلميذ

 (LANGتلميذ الشهر ببرنامج ) كتب بواسطة
 Anna Stetoما قبل صف التخرج: 

 

( إيجابية LICأهال بالتالميذ وباألسر! كيف حالكم؟ إن  رؤيتي بمدرسة )
جداً ألن المدرسة تنظم الكثير من البرامج اإلضافية للمنهج الدراسي والتي يشارك 

فيها كثير من التالميذ، مثل األلعاب الرياضية والنوادي: الرقص، والسيراميك، 
 21stه بواسطة منحة )والموسيقى، والدراما، والروبوتات. وتمول هذ

Century Grant هناك برنامج يمثل فرصة عظيمة لجميع تالميذ صفوف ما .)
، والذي يمنح SAT( الختبار Let's Get Readyقبل التخرج وهو برنامج )

. لقد اجتاز SATالتالميذ فرصة لممارسة وتحسين مهاراتهم استعداداً الختبار 
ل شهري أكتوبر/ تشرين األول ونوفمبر/ التالميذ الذين حضروا هذا البرنامج خال

يناير/ كانون الثاني، وقد تمكنوا  21في يوم السبت  SATتشرين الثاني اختبار 
من تحصيل درجات عالية في االختبار بفضل هذا البرنامج. سوف يقدم هذا 

البرنامج مرة أخرى لتالميذ صفوف ما قبل التخرج الذين لم يشاركوا في بعد 
يع. وفي نهاية المطاف، إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة أو أي خالل فصل الرب

دروس خصوصية، فهنالك دائماً معلمون وطالب القيادة المدرسية يمكنهم 
مساعدتكم كل يوم أثناء فترة الغداء أو بعد الدوام المدرسي، ويوم السبت ألن 
امتحانات الريجنت سوف تحّل في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وسوف تحل 

 ( في شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار.NYSESLATتحانات  )ام

 زاوية الصحة السلوكية

 (CCNYمركز الحفاظ على الصحة الجيدة: جامعة )

 "الرعاية الذاتية"

بينما قد أقدمنا على تخطي متنصف السنة الدراسية، يميل مستوى اإلجهاد 

من المهم تذكر ممارسة الرعاية الذاتية إلى االرتفاع بين الطالب وأولياء األمور. 

من أجل توفير رعاية مناسبة ألطفالكم. يمكن بسهولة أن تنتقل الضغوط التي 

 يشعر بها اآلباء إلى أبنائهم.

 إليكم بعض طرق ممارسة وتشجيع الرعاية الذاتية: 

 

  إن النشاط البدني اليومي له  –التأمل وممارسة التمارين بشكل منتظم

 كثيرة تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة.  فوائد صحية

  حاولوا التنفس بعمق كلما شعرتم بالضغوط تغمركم. –تمارين التنفس 

  إن المكونات الغذائية المستمدة من اتباع نظام غذائي  –التغذية السليمة

 صحي تعطينا الطاقة وتساعد القلب والمخ على العمل بشكل جيد. 

 نحن جميعا بحاجة إلى منفذ  –معي الدعم الجماعي أو الدعم المجت

 لتبادل مشاعرنا وتخفيف الضغوط.

 !احصلوا على كتاب المساعدة الذاتية 

  (SAPISالوقاية من تعاطي المواد المخدرة، أخصائيو التدخالت )
 

( SPARKلقد كانت األشهر القليلة الماضية مثيرة بالنسبة لبرنامج )

بمساعدة منظمات أخرى ودعم موظفي المدرسة. وقد تم خالل الشهر الماضي 

 (Family Life Theater).ديم عرض مدهش لدينا بواسطة مسرح تق

وقد كان التالميذ قادرين على معرفة أهمية عدم شرب الخمر أثناء القيادة  

 والعواقب التي يمكن أن يواجهوها. 

ر السنوي الرابع للشباب" المنظم تحت رعاية وقد حضر التالميذ أيضا "المؤتم 

( حيث حضروا حلقات العمل Youth Empowerment Speaksمنظمة )

 المقدمة بواسطة زمالئهم، وشاركوا في ناقشات هيئة المتحدثين. 

وكانت بعض هذه الحلقات حول موضوع "كيف يمكن أن تكون زعيماً، والتعامل  

كن أن تكون حليفاً، وورشة العمل مع اإلجهاد، قصة شخص مدمن، وكيف يم

ونظمت أيًضا فعالية  (".Names That Hurtاإلبداعي "أسماء تسبب األذى/)

( للتالميذ من أجل Respect for All Week"أسبوع االحترام للجميع" )

( من Achieve Nowالتوعية بالتنمر، والتنوع. وقد تمكن تالميذ برنامج )

 عمنا. المساهمة والعطاء للمجتمع مع د

وقدموا تبرعات مالية لهايتي، وقاموا بتغليف اللعب في حملة التبرع باللعب،  

وأيضاُ والقراءة للتالميذ األصغر سنا. إننا على استعداد لبذل مزيد من الجهود في 

األشهر المقبلة. ونحن نظهر لطالبنا أنهم قادرون على أن يكونوا مراهقين 

 متوقع ولكن أيضا عبر التفكير المنفتح.  مميزين ليس فقط عن طريق فعل ما هو

يحتاج التالميذ في بعض األحيان فقط إلى إخراجهم من محيط الراحة الخاصة  

 بهم لتحقيق إمكاناتهم.

 نود أن نشجع اآلباء على أن يكونوا منتبهين لسلوك ابنهم المراهق. 

أي  إذا الحظتم أي عالمات تشير إلى أن طفلكم قد يكون تحت تأثير تعاطي 

 مخدرات، ال تترددوا في االتصال بنا. 

إننا قادرون على المساعدة ونملك الموارد الالزمة وإمكانيات اإلحالة عند   

 الحاجة.

 معلومات جهة االتصال بنا هي:

 Pereraالسيدة/ 

 2680خط فرعي  -268الغرفة 

rperera@schools.nyc.gov  

 مساًء( 4:30 -صباحاً  9:00)اإلثنين إلى الجمعة: 

 Sanchezالسيد/ 

  (5856خط فرعي  - 585Gالغرفة 

rsanchez21@schools.nyc.gov  

 مساًء( 3:00 -صباحاً  7:30)اإلثنين إلى الجمعة: 
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 تواريخ ينبغي تذكرها في شهري

 2017مارس/ آذار و أبريل/ نيسان، 

 األنشطة الموعد والمكان التاريخ

(! ورشة ARISE NYبرنامج ) -نقطة تحول للنساء واألسر  182مساًء، الغرفة  6:30 -مساًء  4:30 2017مارس/ آذار  9
 عمل تفاعلية

 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي ) 109مساًء، بالقاعة  4:30 2017مارس/ آذار  13

ورشة عمل اآلباء تحت عنوان اجتماع جمعية اآلباء و  182مساًء، الغرفة  6 2017مارس/ آذار  14
 "القرن الواحد والعشرين":

 "الطعام للحياة"  )التغذية(

 فنجان قهوة وحوار: 185صباحاً، الغرفة  10 2017مارس/ آذار  15

ورشة عمل للعائالت بعنوان "القرن الواحد والعشرين" 
(21st Century) 

 "النجاح األكاديمي: ما هي أسلوب التعلم الخاص بطفلكم؟"

 نهاية الفترة الرابعة لمنح الدرجات  2017مارس/ آذار  20

 بداية الفترة الخامسة لمنح الدرجات  2017مارس/ آذار  21

 اجتماع اآلباء والمعلمين مساءً  8:00 -مساًء  5:00 2017مارس/ آذار  30

 اجتماع اآلباء والمعلمين بعد الظهر 3:00 -ظهراً  1:00 2017مارس/ آذار  31

 (SLTاجتماع فريق القيادة المدرسي ) 109مساًء، بالقاعة  4:30 2017أبريل/ نيسان  3

 اجتماع جمعية اآلباء 182مساًء، الغرفة  6 2017أبريل/ نيسان  4

 )اطلع على الموقع اإللكتروني لمعرفة التفاصيل(

، (SAT)امتحان  -11، الصف (PSAT)امتحان  -10الصف  راجع الدعوة لحضور االمتحان 2017أبريل/ نيسان  5
 واجتماع االستعداد األكاديمي

 احتفال توزيع جوائز األكثر تحسناً  مساًء، سيتم اإلعالن عن الموقع الحقاً  6:00 2017أبريل/ نيسان  5

 عطلة الربيع )المدارس ُمغلقة(  2017أبريل/ نسيان  10-18

 جميع تواريخ ومواعيد االجتماعات قابلة للتغيير.

 العيادة الصحية

 السادة اآلباء/ أولياء األمور،

(. يتوفر المركز الصحي SBHCيتضمن مركزا للصحة المدرسية ) Long Island City High schoolيسعدنا أن نخبركم أن الحرم المدرسي لمدرسة طفلكم، 
( الحصول على SBHCطيع طفلكم في المركز الصحي المدرسي )يست(. Elmhurst Hospital Center( على موظفين معتمدين من مركز مستشفى )SBHCالمدرسي )

( الخاص بكم. إن PCP( واالطالع على )SBHCنرجو العلم أن طفلكم يستطيع استخدام المركز الصحي المدرسي ) ، بغض النظر عن وضع التأمين الصحي. مجانيةخدمات 
 ( على:SBHCوتشتمل خدمات )يغير تأمينكم الصحي ولن يؤثر على األوقات التي يمكنكم رؤية طبيبكم خاللها.  لنيغير طبيب طفلكم، و  لنتوقيع هذا التصريح بالموافقة 

استمارتي  ☺لى الخدمات الصحية: الكشف البدني وعالج الحاالت الحادة والمزمنة. يجب على الوالد)ة( أو الوصي القانوني أن يكمل تعبئة االستمارة التالية لحصول الطفل ع
يجب إعادة االستمارتين فور تعبئتهما مباشرة للمركز الصحي ( وإشعار الخصوصية. HIPAAيح اآلباء، وقانون المحاسبة والمسؤولية الخاص بالتأمين الصحي )تصر

 .9عي. (، خط فر718) 545-7095. إذا كانت لديكم أية أسئلة حول هذه الورشة، نرجو االتصال برقم الهاتف 546( في الغرفة SBHCالمدرسي )

 مع خالص االحترام والتقدير،
Ashley Cornett 

 (SBHCمدير المركز الصحي المدرسي )

 
 ركن تالميذ صف التخرج  مكتب الكليات

 إذا كانت لديكم أية أسئلة، نرجو االتصال: 

 Christodoulouالسيدة/ 
PChristodoulou@schools.nyc.gov 

 أو

 Jeoungالسيدة/ 
SJeoung@schools.nyc.gov 

، الخط الفرعي 718-545-7095، 385الغرفة 
 3854رقم 

يجب تسديد اإلثنين معاً قبل انقضاء شهر أبريل/ نيسان لتفادي دوالراً  70دوالراً وتبلغ رسوم التخرج  90( تبلغ Yearbookرسوم الكتاب السنوي )
وإكمال تعبئتها وتوقيعها من طرف الوالد)ة(/ ولي األمر  185رسوم التأخير في الدفع. يجب على تالميذ صف التخرج أخذ استمارة من الغرفة رقم 

. يجب أن يتوفر جميع تالميذ صف التخرج على معلومات اتصال Kennyيدة/ وإرسالها حين الدفع على شكل أموال نقدية أو حوالة مالية مدفوع ألمر الس
 بشخص بالغ حتى يتمكن من المشاركة في األنشطة. 

 متطلبات المشاركة في أنشطة التخرج:

 أن يكون رسمياً في صف التخرج 

  65أن ينجح في جميع المواد الدراسية بـمجموع 

 % حتى اآلنمن بداية السنة  90لديه نسبة حضور تعادل 

 ليس لدى التلميذ تقارير في سجل العميد 

 Kennyالسيدة/ 
  1851، الخط الفرعي رقم 718-545-7095، 185الغرفة 

 CKenny4@schools.nyc.govالبريد اإللكتروني: 

 Destefanoالسيدة/ 
  1851، الخط الفرعي رقم 718-545-7095، 185الغرفة 

 WDestefano@schools.nyc.govالبريد اإللكتروني: 

 Voutsasالسيد/ 
 SVoutsa@schools.nyc.govالبريد اإللكتروني: 
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