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توقعات كبيرة

شراكة من أجل مستقبل طفلكم
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املدارس العظيمة تبدأ
بتوقعاتكبيرة
تبني معايير التعلم أساس ما ينبغي للتالميذ أن يعرفوه وأن يكونوا قادرين على عمله
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 هنا ال ّدليل أمثلة على ما ينبغي لتالميذ الصف السابع معرفته
وأن يكونوا قادرين على فعله مع نهاية العام الدراسي في مهارات اللغة ،والرياضيات،
والعلوم االجتماعية والعلوم .كما سوف جتدون طرقاً ميكنكم من خاللها دعم التعلم
كعائلة ،مبا في ذلك أمورا ً ميكنكم عملها في البيت ،وفي حيّكم وفي عموم مدينتنا
الكبرى.
يقدم هذا الدليل مثاال ً صغيرا ً فقط على معايير الصف السابع .ماذا عن املعايير األخرى؟
ما الذي يجب أن يكون طفلكم قد تعلمه قبل بداية الصف السابع؟
وماذا سيتعلمه في الصف الثامن 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 ،وتقليل طول التكليفات ملساعدة التالميذ
املعوقني على استيفاء املعايير.

اسألوا معلمي 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:
■

معرفة كيف يستعمل املؤلفون األدوات األدبية مثل احلروف
األولى املتشابهة (تكرار نفس احلروف الساكنة في بداية
الكلمات ،كما في « »Pretty in Pinkأو النلميح (استخدام
عما سيحدث الحقا ً في القصة).
التلميحات ّ

■

فهم أن وجهات نظرهم سوف تؤثر على اآلراء التي يشكلونها
عن النصوص والقضايا.

■

استعمال أساليب مختلفة للتخطيط لكتاباتهم وتنظيمها.
مثالً ،ميكنهم احملافظة على دفتر مالحظات للكاتب أو استعمال
منظمات الرسوم البيانية ،مثل اجلداول الزمنية.

■

االستماع إلى محاضرات الفصل ،ومناقشات اجملموعات
الصغيرة ،ومناقشات الفصل لفهم النص األدبي واإلعالمي
وتفسيره (التقارير ،واملقاالت ،وغيرها).

■

تقدمي نصوص أدبية أصيلة مثل القصائد أو اخلطابات التي قاموا
بتأليفها .واستعمال لغة وتراكيب نصية من اختراعهم .مثالً،
ميكنهم استعمال مقدمة تأسر اهتمام اجلمهور.

■

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

■

معرفة أن الطريقة التي تنطق بها الكلمات ميكن أن تؤثر على
معناها .مثالً ،ميكن أن تساعد في توصيل معاني السخرية ما ،أو
التهكم ،أو احلماسة.

■

استعمال استراتيجيات استيعاب مختلفة ،مثل التنبؤ،
واالستفهام ،والتلخيص ،والتصور ،وعمل الترابطات ،لفهم
القراءة والر ّد عليها.

■

استعمال معرفة جذور الكلمات (مثل تلك التي من أصل يوناني،
أو التيني ،أو أجنلو-ساكسوني) وأجزاء الكلمات (مثل السابقات
والالحقات) لتحديد معاني كلمات جديدة.

■

القراءة الصامتة واجلهرية جملموعة مختلفة من األنواع األدبية.

التعلم في البيت
ميكن استخدام االستراتيجيات التالية
باللغة األصلية للعائالت وكذلك باللغة
اإلنكليزية.
شجعوا طفلكم على عمل مفكرة
يومية ،أو مد ّونة ،أو غيرها من السجالت
املكتوبة لتجارب شخصية مستمرة أو
موضوع معني .مثالً ،ميكنهم الكتابة عن
مهن ممكنة ،أو اتخاذ قرارات ومتابعتها ،أو
القيام مبشروع تطوعي مستمر ،أو بدء عام
دراسي جديد.
سجلوا مناقشة بينكم وبني طفلكم.
حللوا نبرة الصوت ،ودرجة ارتفاعه،
وسرعته ،واختيار اللغة لكل واحد منكم.
ما هي الرسائل غير اللفظية التي يوصلها
كل منكم؟
شجعوا طفلكم على االطالع على
املوارد البحثية عبر اإلنترنت ملواضيع
مهمة متوفرة من خالل املوقع اإللكتروني
ملكتبة نيويورك العامة. kids.nypl.org :

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

استعمال طريقة التدوين العلمي للتعبير عن األرقام الكبيرة
والصغيرة جداً .مثالً ،ميكن كتابة تريليون واحد ()1,000,000,000,000
على شكل  10أس  ،12أو .1012

■

جمع ،وطرح ،وضرب ،وقسمة األعداد الصحيحة-األعداد الصحيحة
املوجبة ( ،)....3 ،2 ،1واألعداد الصحيحة السالبة (،).... 3- ،2- ،1-
والصفر.

■

استعمال محيط الدائرة أو مساحة الدائرة ملعرفة نصف قطرالدائرة
وقطرها  .مثالً ،محيط الدائرة يساوي قطر الدائرة ضرب في باي
( ،)3.1416فإذا كان محيط دائرة معينة  15وحدة ،فاقسم  15على
 3.1416للحصول على قطر دائرة قدره حوالي  4.77وحدة.

■

فهم هندسة املثلثات قائمة الزاوية وتطبيقها ،مبا في ذلك نظرية
فيثاغورس .مجموع مربع ضلعني في مثلث قائم الزاوية يساوي مربع
وتر املثلث ،أو أ + 2ب = 2ج.2

■

حتديد الوحدات املعروفة للكتلة ،مثل الباوند واألونصة ،والوحدات
املترية للكتلة ،مثل الغرام والكيلوغرام.

التعلم في البيت
افتحوا حساب ادخار للكلية مع
طفلكم وحددوا اهدافاً لالدخار.
املوقع اإللكتروني للصغار في مكتبة
نيويورك العامة «On-Lion» ،لألطفال،
يضم ألعابا ً واستكشافات
رائعة في الرياضيات والعلوم:
 ،kids.nypl.org/science/math.cfmمبا
في ذلك مساعدة في الواجبات املنزلية
وأسئلة وأجوبة حول مفاهيم ومسائل في
الرياضيات للمدرسة املتوسطة.
حتدثوا إلى طفلكم ومعلمي طفلكم.
فقد تكون العديد من التغيرات قد طرأت
على مناهج الرياضيات منذ أن كنتم
تالميذ .ال تخافوا من طرح األسئلة.
للحصول على نصائح حول كيفية دعم
طفلكم ،ادخلوا إلى املوقع اإللكتروني:
 ،www.figurethis.orgوانقروا على وصلة:
«Family Corner».

■

■

■

■

■

حساب املسافة باستعمال مقياس سلم خريطة .مثالً ،إذا كان
املقياس هو  1إنش =  10ميل ،فاحسب املسافة بني نقطتني تبتعدان
عن بعضهما مسافة ½ 4إنش على اخلريطة.
حساب أسعار الوحدات ومقارنتها .مثالً ،إذا كانت علبة حليب
حجمها  8أونصة تكلف  $0.60وزجاجة من حجم  12أونصة تكلف
 ،$1.00فحساب الكلفة لكل أونصة لكل منهما ملعرفة أيهما أفضل
سعراً.
حتويل املال بني العمالت اخملتلفة .مثالً ،حساب قيمة  100.00دوالر
أمريكي باليورو ،وهي العملة املستخدمة في االحتاد األوروبي.
ّ
حل معادالت متعددة اخلطوات ، ،مثل 2س 5 + 3 +س =  10بجمع احلدود
املتماثلة.
استعمال التقدير ملعرفة إذا كانت إجابة ما معقولة ملسألة معينة.

التعلم في البيت

العلوم

تستقصي مادة العلوم في الصف السابع
اجليولوجيا ،واملادة والطاقة ،والتوازن الديناميكي
لإلنسان واحليوان وغيرهما من الكائنات احلية.

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

شاهدوا معاً عينات ألحافير الديناصورات
وغيرها من مخلوقات ما قبل التاريخ في
قاعات األحافير املشهورة عامليا ً في املتحف
األمريكي للتاريخ الطبيعي ( . )AMNHقوموا
بزيارة موقع  ،Ologyوهو موقع إلكتروني في
املتحف للصغارwww.amnh.org/ology/ ،
 ،paleontology/stuff/findfossils.htmlكما
يقدم نصائح للباحثني عن األحافير وروابط
لغيره من املواقع.
اطلبّوا من طفلكم التعرّف على
التفاعالت الكيميائية التي حتدث
في بيتكم .مثالً ،فكروا في التفاعالت
الكيميائية التي حتدث في الطبخ،
والتنظيف ،واألنشطة اليومية األخرى.
تذكروا أن العمليات الطبيعية ،مثل التمثيل
الضوئي والتنفس ،هي أيضا ً أمثلة على
التفاعالتالكيميائية.

■

فهم أن الصخور ميكن أن تكون بركانية (تشكلت من صهارة
الترسب والضغط)،
أو حمم بردت) ،ورسوبية (تشكلت من
ّ
ومتحولة (تغيرت باحلرارة والضغط).

■

فهم أن الصخور تدخل في دورة تغيرات من شكل إلى آخر.
مثالً ،ميكن أن تتفتت الصخور البركانية بعوامل اجلو وغيرها من
العوامل لتصبح جسيمات ميكن أن تنضغط لتصبح صخورا ً
رسوبية .وحتت الضغط واحلرارة ،ميكن للصخور البركانية
والرسوبية أن تصبح صخورا ً متحولة.

■

فهم أماكن وجود األحافير واستيعاب أهمية األحافير
كسجالت للماضي.

■

فهم أن قشرة األرض تتكون من صفائح تتحرك ،واستيعاب
الدليل الذي يدعم هذه النظرية.

■

فهم أن الزالزل سببها تصدع قشرة األرض وحدوث الطيات
بها.

■

فهم اجلدول الدوري ومفاهيم الذ ّرة والعناصر ،واجلزيئات
واملركبات.

■

فهم التفاعالت الكيميائية – عملية حتول مادة معينة إلى
مادة أخرى مختلفة اخلواص  .ومعرفة التفاعالت الكيميائية
الشائعة ،مثل عندما تلتحم ذرات الهيدروجني واألكسجني
لتشكيل جزيئات املاء.

■

فهم كيف يحافظ جسم اإلنسان على بيئته الداخلية
مستقرة (يحافظ على االتزان البدني) ،بأنظمته التي تعمل
بسالسة معاً.

■

فهم كيف يستخدم اجلسم عمليات مثل التنفس واأليض
لتنظيم بيئته الداخلية.

■

فهم كيفية حصول النباتات واحليوانات على الطاقة واستجابتها للبيئة اخلارجية.

مارسوا بعض التمارين التي تسبب التعرق
باملشي بهمة حول حيّكم مع طفلكم.
انتبهوا إلى كيفية تفاعل جسمكم
بالتنفس الصعب ،وزيادة دقات قلبكم،
وغيرها من التدابير التنظيمية .أيكم يعود
جسمه إلى وضعه الطبيعي بصورة أسرع؟
شجعوا طفلكم على زيارة عالم البراكني
(volcano.und.nodak. ،)Volcano World
 ،eduوهو موقع إلكتروني يضم أخبارا ً
ومعلومات ،وتقارير شخصية عن مواجهات
عن قرب مع البراكني ،وحتديثات عن حاالت
اندالع البراكني حول العالم.

التعلم في البيت
قوموا بنزهة مع عائلتكم في تاريخ
األمريكيني من أصل أفريقي في مدينتنا.
اطلبوا من طفلكم أن ينزّل اجلولة في التراث
األفريقي من املوقع اإللكتروني ملسيرة تراث
املهاجرين (،)Immigrant Heritage Trail
 ،immigrantheritagetrail.orgوهو مشروع
ملتحف
).(Lower East Side Tenement Museum
شجعوا طفلكم على البحث عن
كيف غيرت احلرب األهلية والية نيويورك
ومدينتنا .مثالً ،راجعوا تاريخ جتربة بروكلني
في احلرب األهلية في املوقع اإللكتروني
ملكتبة نيويورك العامة
brooklynpubliclibrary.org/civilwar
ادعوا طفلكم للبحث عن قصة هجرة
عائلتكم واملشاركة بها مع متحف (
،)Ellis Island Immigration Museum
 . www.ellisisland.orgكما ميكن لطفلكم
استعمال املوقع للبحث عن قصص عائالت
أخرى.
قوموا ،في إطار عائلي ،بزيارة مركز
) (George Gustav Heye Centerفي
متحف (National Museum of the
 )American Indianللهنود احلمر في
مانهاتن . www.nmai.si.edu :حاولوا معرفة
أي مجتمع من مجتمعات األمريكيني
األصليني كان يعيش في هذه املنطقة عند
وصول املستكشفني األوروبيني.

العلوماالجتماعية

في العلوم االجتماعية للصف السابع،
يستكشف التالميذ تاريخ الواليات املتحدة وتاريخ
نيويورك من العام  1500إلى ما بعد احلرب األهلية.

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

معرفة التفاعالت بني األمريكيني األصليني واملستعمرين
األوروبيني األوائل وتأثير االستعمار على األمريكيني األصليني
وفهم ذلك..

■

فهم النظام السياسي ،واالقتصادي ،واالجتماعي لثقافات
شعوب األلغون من الهنود احلمر.

■

فهم كيف ترى الشعوب اخملتلفة نفس احلدث أو القضية من
جهات متعددة .مثالً ،كيف اختلفت وجهات نظر األمريكيني
األصليني واملستكشفني األوروبيني جتاه االستعمار؟

■

البحث في املوروث الثقافي للمستعمرات األوروبية في أمريكا
وتراثهم .مثالً ،التعرف على تأثير الهولنديني على مستعمرة نيو
أمستردام ،أو مقارنتهم مع املستعمرات اإلنكليزية ،والفرنسية
واإلسبانية ودراسة ظواهر االختالف بينهم.

■

وصف حدث في التاريخ من منظور شخص شاهد لهذا احلدث

■

استعمال اخلرائط لتفسير أمناط االستعمار في الدولة
األمريكية النامية والتوسع نحو الغرب.

■

فهم القضايا املركبة للثورة األمريكية (اجلوانب االقتصادية،
واالجتماعية والسياسية).

■

قراءة وثائق مهمة في تأسيس الواليات املتحدة ،مثل املاغنا
كارتا ،وإعالن االستقالل ،ووثيقة احلقوق وتفسيرها.

■

فهم أسباب ونتائج العبودية.

■

قراءة مصادر رئيسية لفهم أسباب احلرب األهلية وعواقبها
وإعادة البناء وتفسير ذلك.

املزيد من املعرفة واملهارات الالزمة

يتلقى تالميذنا في الصف السابع تعليما يفوق بكثير القراءة ،والكتابة ،واحلساب ،واستيعاب
املفاهيم األساسية في العلوم والعلوم االجتماعية.
■

■

■

■

الفنون :يكمل تالميذ الصف السابع فصالً دراسيا ً واحدا ً في كلي نوعني من أنواع الفنون ،مثل الفنون
املرئية ،والرقص ،واملوسيقى ،واملسرح .وهم يبنون مهارات وأساليب في الشكل الفني؛ ويقدمون أعماال ً
أصيلة؛ ويتقنون املفردات واألدبيات ذات الصلة؛ ويبحثون في التاريخ؛ ويستعملون مؤسسات الفنون كموارد
للتعلم ،واملهن احملتملة ،والتعلم املتقدم في ميادين الفنون .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 السابع استعمال املعلومات اخللفية لتنبؤ إجابات
على استفسارات؛ وتنقيح أسئلة البحث؛ وتقييم املعلومات املفيدة ،واحلالية ،والدقيقة واستعمالها؛
واستخدام احلقائق واآلراء بكل مسؤولية؛ وتنظيم املعلومات للخروج باستنتاجات؛ والتنويه باملصادر؛ واإلقرار
والتمعن فيها ؛ وقراءة مجموعة متنوعة من األنواع األدبية .ملزيد من املعلومات ،
بوجهات نظر املؤلف وغيره
ّ
زوروا املوقع اإللكترونيwww.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :
التكنولوجيا :يواصل التالميذ في الصف السابع التمرين ،واملناقشة ،واملشاركة باستعماالت آمنة
ومسؤولة للتكنولوجيا واملعلومات .يتعلم التالميذ حتديد وتنفيذ إجراءات لتصميم قاعدة بيانات ،وإنشائها،
ونشرها  ،وكيفية إعداد استقصاءات ملعاجلة البيانات ووإعداد التقاريرعن النتائج ذات الصلة بالفرضية
املكلفني بها أو سؤال البحث .يستعمل التالميذ أنواعا ً متعددة من املعلومات وأدوات تقنيات االتصال
لدراسة مسألة معينة وح ّلها وتقدمي نتائج أو لتحديد تعليل منطقي مدروس لقرار ما وتقدميه .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 7th (Arabic

