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املدارس العظيمة تبدأ
بتوقعاتكبيرة
تبني معايير التعلم أساس ما ينبغي للتالميذ أن يعرفوه وأن يكونوا قادرين على إجنازه
في كل صف .تكفل هذه املعايير أن يكون جميع األطفال جاهزين للتحرك إلى األمام إلى
الصف التالي—والحقا ً للنجاح في الكلية ،وكسب املال ،وأن يصبحوا أفرادا ً منتجني في
مجتمعاتهم .فاألطفال بحاجة إلى تطوير حب التعلم الذي سيفيدهم جيدا ً في عالم
تتغير فيه املعلومات املهمة وتتطور بسرعة.
وإليجاد عمل في اقتصاد عاملي تنافسي والتحرك في عالم سريع التغير ،سوف يحتاج
أطفالنا إلى املعرفة أكثر مما سبق .وهذا ينطبق على اخلريجني الذين يخططون للقيد
في الكليات التي تستغرق الدراسة فيها أربع سنوات؛ كما ينطبق على التالميذ الذين
يريدون بدء مهنة مباشرة بعد املدرسة الثانوية.
إن معايير والية نيويورك التي نستخدمها مصممة لتزويد تالميذنا مبناهج صارمة
تضمن أن يط ّوروا قدراتهم اإلبداعية ،ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل
املشكالت واملسائل التي سوف يحتاجونها ملواجهة حتديات العالم احلديث .لكن املعايير
هي نقطة االنطالق ،وليست الغاية .بتوفير أساس متني من املعرفة وتطويره ،سوف
يستفيد تالميذنا على نحو أفضل من تعليمهم.
سوف جتدون في هذا الدليل أمثلة على ما ينبغي لتالميذ الصف السادس
معرفته وأن يكونوا قادرين على إجنازه مع نهاية العام الدراسي في مهارات اللغة،
والرياضيات ،والعلوم االجتماعية والعلوم .كما سوف جتدون طرقاً ميكنكم من
خاللها دعم التعلم كعائلة ،مبا في ذلك أموراً ميكنكم عملها في البيت ،وفي
حيّكم وفي عموم مدينتنا الكبرى.
يقدم هذا الدليل مثاال ً صغيرا ً فقط على معايير الصف السادس .ماذا عن املعايير
األخرى؟ ما الذي يجب أن يكون طفلكم قد تعلمه قبل بداية الصف السادس؟ وماذا
سيتعلمه في الصف السابع وما بعده؟ ميكنكم احلصول على أجوبة على
جميع هذه األسئلة من معلم طفلكم أو من موقعنا اإللكتروني:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics.

العادات الدراسية اجليدة
ملساعدة أطفالكم على تطوير عادات
دراسية جيدة:
❏ جهزوا مكانا ً مريحا ً في البيت لعمل
الواجبات املنزلية مع توفير أدوات
بسيطة كاألقالم وأقالم الرصاص
والورق واملقص والشريط الالصق
وجعلها في متناول اليد.
❏ اجعلوهم يكتبون الواجبات التي
كلفوا بها وأن ينظموها كل يوم.
ينبغي أن يتعلموا إدارة وقتهم
وعملهم استعدادًا ألهداف أطول
مدى في املستقبل.
❏ شجعوهم على إجناز الواجبات
األصعب أوال ً وليس آخراً.
❏ تفقدوا إجناز األطفال للواجبات
كاملة وفي الوقت احملدد لها .وأولوا
اهتماما ً أكبر للطرق التي اتبعوها
خالل عملية إجناز العمل بدل
االهتمام فقط مبعرفتهم لإلجابة
الصحيحة.
لإلطالع على أفكار أخرى ،زوروا املوقع
اإللكتروني
www.nyc.gov/schools/languages/
arabic/academics

التالميذ املعوّقون:
ما لم ُينص على خالف ذلك في برنامج التعليم الفردي ( )IEPللتلميذ ،فسوف يشارك التالميذ
املعوقون في منهج التعليم العام ،والذي ميكن تكييفه ملستويات تدريسية مختلفة وبيئات
مختلفة (مثل فصول فريق التدريس التعاوني أو فصول التعليم املستقلة لذوي االحتياجات
اخلاصة ) .وقد يتضمن التكييف استعمال مسا ِعدات تدريس مثل اآلالت احلاسبة واملسا ِعدات
البصرية ،وتوفير وقت إضافي لتعلم مهارات جديدة ،وتقليص طول التكليفات ملساعدة التالميذ
املعوقني على استيفاء املعايير.

اسألوامعلمي
طفلكم

توفر معايير التعلم فرصة رائعة لكم للتحدث مع املعلمني عما
يتعلمه طفلكم في املدرسة وكيف ميكنكم دعم هذا التعلم
في البيت .إليكم بعض األسئلة التي رمبا تودون طرحها.

✓
❏

ملعرفة املزيد عن أحد املعايير:
❏ هل ميكنكم إطالعي على أمثلة على عمل التلميذ الذي يستوفي هذا املعيار؟
❏ هل لي أن ألقي نظرة على بعض أعمال طفلي املتعلقة بهذا املعيار؟
❏ متى سيعمل طفلي على هذا املعيار لهذا العام الدراسي؟
❏ ما هي األنشطة واملواد التي تستخدمونها في املدرسة ملساعدة طفلي على استيفاء هذا املعيار
والتفوق فيه؟ ما هو العمل الصفي والواجب املنزلي الذي تتوقعون التكليف به؟
❏ ما هي بعض التمارين التي ميكنني عملها مع طفلي ملساعدته في هذا املعيار؟
❏ إلى جانب املعايير التي يغطيها هذا الدليل ،ماذا يُتوقع من طفلي تعلمه هذا العام؟

ملعرفة ما يفعله طفلكم في املدرسة:
الصف؟ هل هناك مجاالت يحتاج فيها إلى
❏ في أية ما ّدة يحقق طفلي إجنازا ً مناسبا ً ملستوى ّ
حتسني؟
❏ هل يقرأ طفلي بشكل يناسب مستوى صفه؟ هل ميكن أن تدلوني على الكتب التي يستطيع
طفلي قراءتها؟
❏ كم من الوقت يقضيه طفلي يوميا ً في دراسة كل مادة ؟
❏ كيف تق ّيمون طفلي في هذه املواد خالل العام؟

ملعرفة كيفية دعم طفلكم:
❏ إلى جانب بطاقات التقرير ،ما هي أفضل الطرق ملتابعة عمل طفلي؟
❏ إذا لم يكن طفلكم في مستوى الصف :ما نوع املساعدة التي ميكن للمدرسة تقدميها لطفلي؟
ما الذي ميكنني فعله في البيت ألساعد طفلي على التحسن في املدرسة؟
❏ إذا كان طفلكم في مستوى الصف أو أعلى :ما هي أشكال اإلثراء والدعم اإلضافية التي
تقترحونها لطفلي؟ كيف ميكنني املساعدة في البيت؟
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مهاراتاللغة

مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:
■

استخدام مجموعة متنوعة من االستراتيجيات ،مثال ،طرح
األسئلة ،وإعادة القراءة ،والتلخيص والتخيل ،لتعزيز فهم
النص املقروء.

■

حتديد كيف أن استعمال األدوات األدبية (كالتشبيه
واالستعارة) يساهم في توصيل رسالة املؤلف .التشبيه هو
املقارنة املباشرة بني شيئني مختلفني؛ أما االستعارة فهي
املقارنة أو اإلشارة غير املباشرة إلى تشابه شيئني مختلفني.

■

معرفة كيف تتغير الشخصيات في قصة ما عبر الزمن.

■

قراءة  25كتابا ً على األقل واستيعابها ،مبا في ذلك  4كتب
على األقل حول موضوع واحد أو من تأليف نفس الكاتب أو من
نفس النوع األدبي.

■

إعداد ملف للكتابات األصيلة ألساليب وأغراض مختلفة،
مثل الكتابة اإلعالمية (املقاالت والتقارير)؛ والكتابة األدبية
(القصص ،والقصائد ،والكتابات غير اخليالية)؛ والكتابة
التأويلية (مثل مراجعة كتاب أو فيلم)؛ والكتابة الر ّدية (مثل
رسائل إلى احملرر).

■

القراءة الصامتة وباجلهر جملموعة مختلفة من األنواع األدبية.

■

تقدمي تقارير ملدة خمس إلى سبع دقائق عن موضوعات متعلقة
باملواد الدراسية ،باستعمال املالحظات ،واخلطوط العريضة،
واملسا ِعدات البصرية.

■

استعمال أساليب اللغة اإلقناعية ،مثل نبرة الصوت ،ودرجة
ارتفاعه ،واحلركات إلقناع املستمع بوجهة نظر معينة.

■

تدوين املالحظات أثناء االستماع والتقاط التفاصيل األساسية،
وتسجيلها.

■

استعمال قاموس املفردات لتحديد املترادفات (الكلمات التي
لها نفس املعنى) واملطابِقات (الكلمات التي لها معاني
متضادة).

التعلم في البيت
ميكن استخدام االستراتيجيات التالية
باللغة األصلية للعائالت وكذلك باللغة
اإلنكليزية.
شجعوا طفلكم على أن يطلب من أمني
املكتبة أو بائع الكتب توصية حول كتب
تهمه.
أظهروا اهتماماً بكتابات طفلكم.
واطلبوا منه أن يقرأ عمالً حديثا ً له وحتدثوا
عن أفكار يفكر طفلكم في تطويرها
لتصبح قصائد ،أو مقاالت أو قصص.
حت ّدوا طفلكم إليجاد طرق جديدة
للتعبير عن األفكار كتابة .مثالً ،انظروا
كم طريقة ميكن لطفلكم من خاللها
وصف شعور ما ،مثل «السعادة» أو
«اإلثارة» .للحصول على مترادفات عبر
اإلنترنت ،ادخلوا إلى املوقع اإللكتروني:
 www.m-w.comوانقروا على زر
«.»Thesaurus
ادعوا طفلكم حلضور جتمع للكبار ،مثل
احلي أو وجبة في مطعم ،لتنمية
اجتماع ّ
مهاراته في التحدث واالستماع.

الرياضيات
مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:
■
■

التعلم في البيت
زوروا ،مع طفلكم ،مركز (Rose Center
 )for Earth and Spaceلعلوم األرض
والفضاء في املتحف األمريكي للتاريخ
الطبيعي (،www.amnh.org/rose ،)AMNH
في منطقة ) ،)Upper West Sideوابحثوا
عن صور للفضاء في موقعwww.nasa. :
 ،govأو ابحثوا عن كتب حول علم الفضاء
في موقع مكتبة نيويورك العامة ،اخلاص
باألطفال kids.nypl.org :حتدثوا عن األرقام
الكبيرة جدا ً املستعملة لوصف الكون
والنظام الشمسي.
شجعوا طفلكم على ألعاب اللوحة
مثل لعبة الشطرجن أو لعبة الطاولة
معكم أو مع أفراد األسرة اآلخرين .تساعد
ألعاب اللوحة على ترسيخ االنضباط
وتنمية مهارات التفكير النقدي وحل
املسائل لدى األطفال .زوروا موقع الشطرجن:
 chessintheschools.org.wwwلالطالع
على برامج الشطرجن املتوفرة في املدارس
مبدينة نيويورك.
ادعوا طفلكم إلى استكشاف برنامج
« ،»Figure Thisعلى املوقع www.
 ،figurethis.org/index.htmlوهو موقع
إلكتروني من إعداد اجمللس القومي
ملعلمي الرياضيات (National Council of
يقدم حتديات،
ّ )Teachers of Mathematics
وأفكاراً ،وموارد ملساعدة األطفال والعائالت
في االستمتاع بالرياضيات واستعمالها.

■

■

قراءة األعداد حتى التريليون ( )1,000,000,000,000وكتابتها.
حتديد األعداد ّ
املنطقة (األعداد التي ميكن التعبير عنها بالكسور أو
ً
النسب املئوية) على خط األعداد .مثال،العدد ¼ ميكن كتابته على
شكل  0.25على خط األعداد.
كتابة األعداد ّ
املنطقة بطرق مختلفة .مثالً ½ ،ميكن كتابته كذلك
على شكل عشري ( )0.50أو على شكل نسبة مئوية ( 50باملائة).
تطبيق عمليات اجلمع ،والطرح ،والضرب ،والقسمة على الكسور
واألعداد اخملتلطة ذات املقامات اخملتلفة .مثالً،
½  .¾ = ¼ +و ¾1¼ = 1½ - 2

■

معرفة حساب املساحة (املساحة بني األضالع) واحمليط (الطول
اإلجمالي لألضالع) ملضلع منتظم (األشكال التي جلميع أضالعها
نفس الطول وجلميع زواياها نفس القياس) واملضلعات غير املنتظمة.

■

معرفة حساب محيط الدائرة (املسافة احمليطة بالدائرة) ومساحة
الدائرة.

■

حتديد الوحدات النظامية للحجم ،مثل الكؤوس ،الباينت ،الكوارت ،أو
الغالون وكذلك الوحدات املترية للحجم ،مثل املليمتر ،أو السنتيمتر
املكعب ،أو اللتر.

■

■
■

حل النسب البسيطة .مثالًّ ،
ّ
حل نسبة ( 25 : 5 = x : 4العدد خمسة
هو خُ مس الـعدد  ،25لذلك يجب أن يكون للعدد أربعة نفس النسبة
أو أن يشكل خُ مس الـعدد  .xمبا أن العدد أربعة هو خً مس الـعدد ،20
لذا .)25 : 5 = 20 : 4
قراءة الرسوم البيانية وتفسيرها.
استعمال مجموعة متنوعة من الطرق لتمثيل وحل املسائل .مثالً،
استعمال التعابير اجلبرية أو استعمال جدول.

العلوم

تستقصي مادة العلوم في الصف السادس اآلليات
البسيطة واملعقدة ،والطقس ،وتنوع الكائنات
احلية واعتمادها املتبادل على بعضها البعض.

مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:

التعلم في البيت
هل يقع حيّكم في طريق مياه مرتفعة
ناجتة عن عواصف ساحلية أو أعاصير؟
اطلبوا من طفلكم مراجعة اخلريطة
اخملصصة للمناطق املتأثرة على املوقع
اإللكترونيwww.oasisnyc.net/ :
OASISNYC_CoastalStormZones.htm
زوروا مع طفلكم صفحة ( )Ologyفي
املوقع اإللكتروني للمتحف األمريكي
للتاريخ الطبيعي (amnh.org/ :)AMNH
.ology/earth/stufftodo/weather_main
 ،lmthلتع ّلم كيفية عمل محطة أرصاد
جوية خاصة بعائلتكم.

■

حتديد اآلليات البسيطة ،مبا فيها الرافعات ،والبكرات،
والعجالت واحملاور ،والسطوح املائلة .معرفة أن اآلليات املعقدة،
مثل الدراجات ،تعتمد على مجموعة من اآلليات البسيطة
املتفاعلة معاً.

■

فهم الطاقة الكامنة (الطاقة اخملزونة) ،وطاقة احلركة
(الطاقة املتحركة) ،والطاقة امليكانيكية (مجموع الطاقة
الكامنة وطاقة احلركة التي تط ّبق على جسم معني خالل
العمل).

■

فهم أن جميع مظاهر الطقس سببها التسخني غير
املتكافئ لسطح األرض .وأن الضغط ،والرطوبة النسبية،
ودرجة احلرارة ،والرياح هي من بني الظروف التي تسبب تغيرات
في الطقس.

■

فهم الظروف اجلوية القصوى ،مثل األعاصير ،واألعاصير
القمعية ،والعواصف الثلجية ،واجلفاف.

■

فهم نظرية اخللية :وهي أن اخللية هي الوحدة التركيبية
والوظيفية األساسية في جميع الكائنات احلية.

■

مقارنة الكائنات احلية وحيدة اخللية ومتعددة اخلاليا-أي تلك
التي لها خلية واحدة وتلك التي لها خاليا متعددة ومالحظة
الفروق بينها.

■

فهم العوامل التي تؤثر على منو مجموعة الكائنات احلية .فوجود الضواري مثال ،وتساقط املطر ،وتوفر
الطعام الكافي تساهم في حتديد حجم قطيع معينّ من احليوانات الراعية.

■

فهم كيف ميكن للتغيرات في البيئة ،مثل احترار األرض ،أن تؤثر على البشر وغيرهم من الكائنات احلية.

■

■

شجعوا طفلكم على زيارة املوقع
اإللكتروني لالحترار العاملي في
الوكالة األمريكية حلماية البيئة
(U.S. Environmental Protection
 )Agencyاخملصص لألطفالepa.gov/ :
 climatechange/kids/index.htmlملزيد من
املعلومات ،واأللعاب ،والروابط وغيرها.
حتدثوا إلى طفلكم عن كيف ميكن
لعائلتكم احملافظة على املاء ،والطاقة،
وغيرهما من املوارد في بيتكم .اطلبوا من
طفلكم وضع خطة تتبعها عائلتكم.

فهم كيفية تأقلم الكائنات احلية مع بيئاتها من أجل البقاء .مثالً ،العديد من احليوانات تغ ّير كيفية
استعمالها للطاقة املستمدة من الغذاء لكي حتافظ على درجة حرارة أجسامها ثابتة .
استعمال مجهر ّ
مركب (مجهر يستعمل أكثر من عدسة واحدة لتكبير األجسام) لتحديد حجم جسم
صغير جدا ً بحيث ال يُرى بالعني اجملردة وحدها.

التعلم في البيت
تصفحوا مع طفلكم إحدى الصحف
اإللكترونية من دولة معينة من دول
النصف الشرقي للكرة األرضية -مثالً،
صحيفة ( )Pravdaالروسيةenglish. ،
 ،pravda.ruأو صحيفة ()China Daily
الصينية ،www.chinadaily.com.cn ،أو
صحيفة ( )The Timesمن لندن ،إنكلترا،
.www.timesonline.co.uk/tol/news
شجعوا طفلكم على تعلم املزيد عن
«املدن املتآخية» مع مدينة نيويورك في
النصف الشرقي للكرة األرضية .ادخلوا
إلى املوقع اإللكتروني للشركاء الدوليني
ملدينة نيويوركwww.nyc.gov/html/ ،
unccp/scp/html/scphome/home.shtml
وانقروا على ».«NYC’s Sister Cities
استكشفوا ،مع طفلكم ،الفن لدى
ثقافات النصف الشرقي للكرة األرضية
والفترات الزمنية العديدة في تاريخه
في متحف (Metropolitan Museum
) of Artفي نيويورك.و تصفحوا اخلط
الزمني لتاريخ الفن عبر املوقع اإللكتروني
للمتحفwww.metmuseum.org/toah/ :
splash.htm

العلوماالجتماعية

في الصف السادس ،يستكشف التالميذ
جغرافية النصف الشرقي للكرة األرضية وتطور
بلدانه  ،مبا في ذلك الدول األفريقية ،واآلسيوية،
واألوروبية.

مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:
■

فهم أن الزمن ميكن قياسه بالسنوات ،والعقود ،والقرون،
واأللفيات.

■

حتديد نقاط التح ّول واألحداث الرئيسية في دول النصف
الشرقي للكرة األرضية (مثل اإلمبراطورية الرومانية ،والعصور
الوسطى ،والثورة الروسية).

■

مقارنة األحداث احلالية باألحداث التاريخية ومالحظة الفروق
بينها

■

استعمال املصادر الرئيسية عن الفترات التاريخية في دول
النصف الشرقي للكرة األرضية .مثالً ،استعمال الصور
األصلية ،واألفالم ،واملفكرات ،وغيرها من املواد األصلية األخرى
لعمل تقارير عن احلرب العاملية الثانية وعن الهولوكوست.

■

فهم تطور احلضارات األولى في النصف الشرقي للكرة األرضية.
مثالً ،معرفة ملاذا تُسمى بالد الرافدين دجلة والفرات مبهد
احلضارة.

■

قراءة اخلرائط و فك رموزها لفهم أن احلضارات تط ّورت حيثما
كانت الظروف اجلغرافية أكثر مالءمة.

■

استعمال خرائط ذات أغراض محددة ،واخلرائط الكروية والصور
لفهم املوارد الطبيعية لبلدان النصف الشرقي للكرة األرضية.

■

فهم أن هجرة الشعوب أدت إلى تبادل األفكار.

■

فهم كيف أن احلكومات في النصف الشرقي للكرة األرضية
تغيرت استجاب ًة الحتياجات الشعوب (مثال ،التغيرات في
الصني ،وفي جنوب أفريقيا ،وغيرها).

■

املقارنة بني مفاهيم السلطة والقانون عند الناس في دول
النصف الشرقي للكرة األرضية ومالحظة تباينها.

املزيد من املعرفة واملهارات الالزمة

يتلقى تالميذنا في الصف السادس تعليم ًا يتجاوز بكثير القراءة ،والكتابة ،واحلساب ،واستيعاب
املفاهيم األساسية في العلوم والعلوم االجتماعية.
■

■

■

■

الفنون :يشارك تالميذ الصف السادس في الفنون املرئية ،والرقص ،واملوسيقى ،واملسرح .وهم يزيدون
من مهاراتهم في كل فن من الفنون ويتعلمون كيفية البحث في تاريخ الفنون .وهم يربطون دراساتهم
بالعوامل التاريخية ،والثقافية ،واالقتصادية وغيرها من العوامل التي تؤثر في الفنون ،ويستكشفون املوارد
الفنية املنتوعة والغنية في مدينة نيويورك .ملزيد من املعلومات  ،زوروا املوقع اإللكتروني
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
اللياقة البدنية والصحة :يواصل التالميذ حتسني صحتهم الشخصية ورفاهيتهم الشخصية ،وصحة
عائالتهم وأصدقائهم ،وصحة مدارسهم ومجتمعاتهم .فمثالً ،يتعلم التالميذ في جميع املواد كيفية
حتليل تأثير العائلة ،واألقران ،ووسائل اإلعالم على السلوكيات الصحية ،وكيفية ممارسة السلوكيات
الصحية وجتنب السلوكيات اخلطرة ،مثل التدخني واخملدرات .ملزيد من املعلومات  ،زوروا املوقع اإللكتروني:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
املكتبة والبحث :مع نهاية العام ،ميكن لتالميذ الصف السادس كتابة أسئلة تؤدي إلى استقصاءات مثيرة
لالهتمام؛ واستعمال الفهارس اإللكترونية للبحث عن كتب معينة وتصفح الرفوف؛ واستعمال صبغ
عديدة ،تتضمن املواقع اإللكترونية وقواعد البيانات التي ميكن االشتراك فيها كمصادر للمعلومات؛ واجلمع
بني املعلومات واالستدالالت للخروج باستنتاجات ومعنى؛ وتقدمي احلقائق واالستنتاجات بعدة طرق؛ واتباع
إجراءات السالمة عند استعمال اإلنترنت .ملزيد من املعلومات  ،زوروا املوقع اإللكتروني:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
التكنولوجيا :يعرف التالميذ في الصف السادس االستعماالت اآلمنة واملسؤولة للتكنولوجيا واملعلومات.
ميكن للتالميذ وصف خطوات الستعمال محركات البحث العامة ووظائف البحث األساسية ملوارد
تكنولوجيا أخرى للبحث عن املعلومات من مجموعة متنوعة من املصادر وتقييمها .يشير التالميذ بصورة
مالئمة إلى املصادر التي استقوا منها املعلومات إلجناز أعمالهم ويفهمون عواقب السرقة األدبية .ملزيد من
املعلومات  ،زوروا املوقع اإللكترونيwww.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :

ملعرفة املزيد
يقدم هذا الدليل إطاللة عامة فقط على العديد من املعايير التي سيتعلمها طفلكم هذا العام .ميكنكم االطالع
على هذه األدلة للصفوف من صف الروضة إلى الصف الثامن ،وتنزيل نسخ منها ،وكذلك املعايير الكاملة لكافة
املواد وكافة الصفوف من موقعنا اإللكترونيwww.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :
يقدم قسم التعليم والتعلم ومكتب املشاركة والتأييد العائلي (Office of Family Engagement and Advocacy:
 )OFEAمعلومات إضافية حول تعليم طفلكم وأفكارا ً حول كيف ميكنكم دعمه سواء في البيت أوفي الفصل.
قوموا بزيارة املوقع اإللكتروني لقسم التعليم والتعلمwww.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :
وكذلك املوقع االلكتروني ملكتب ( www.nyc.gov/schools/languages/arabic/OFEA :)OFEAوميكنكم أيضا ً
االتصال مبنسق شؤون اآلباء مبدرسة طفلكم أو مبكتب ( )OFEAعلى الرقم:
 (212) 374-2323أو من خالل البريد اإللكتروني ،ofea@schools.nyc.gov :ميكنكم،
إضافة إلى ذلك ،االتصال على الرقم  311للتعرف على مؤسسات ثقافية وتاريخية
أخرى في املدينة لزيارتها مع أطفالكم.
)T&I-7924 6th (Arabic

