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Z011                                              

1258 65th Street                                

Brooklyn, NY 11219                                    

 
Z013                                             

1668 46th Street                       

Brooklyn, NY 11234                                    

 

Z067                                                   
1355 84th Street                            

Brooklyn, NY 11228                                  

 
Z072                          

8501 5th Avenue                        
Brooklyn, NY 11209                                   

 
Z073                                              

7415 Ft. Hamilton Pkwy                        

Brooklyn, NY 11228                                     

 

Z074                                               

140 58th Street                               

Brooklyn, NY 11220                                   

 
Z075                                               

21 Bay 11th Street                               

Brooklyn, NY 11228                                   

 
Z094                                                  

2165 71st Street                             

Brooklyn, NY 11204                         

 

Z099                                              

550A 59th Street                                   

Brooklyn, NY 11220                                       

 
Z111                                                                                        

369 93rd Street                                  

Brooklyn, NY 11209                                    

 
Z112                                              

1423 62nd Street                                  

Brooklyn, NY 11219                                 
  

  

  

. نحن 20مرحبًا بكم في برنامج مركز صف ما قبل الروضة للمنطقة التعليمية رقم 

متحمسون للغاية من انضمامكم إلينا في هذه البداية المهمة من تعليم طفلكم الرسمي. أنتم 

على وشك االنطالق مع طفلكم في رحلة رائعة من االكتشاف واالستكشاف. إن هدفنا هو 

ف الروضة وما بعده. ونقوم بذلك من خالل توفير أساس إعداد صغيركم للنجاح في ص

قوي في كل مهارة من مهارات الطفل االجتماعية والعاطفية، باإلضافة إلى التأكد من 

   استعداد كل طفل للتوقعات الصارمة والعالية من المرحلة االبتدائية.

 
يقدم فصلين مواقع، حيث  4نوسع هذا العام من نطاق برنامجنا ثنائي اللغة ليشمل 

 1423. وفي موقع Brooklyn Army Terminalلإلسبانية/اإلنجليزية في موقع 
62nd Street  كما سنوسع أيًضا من نطاق فصول لغة المندرين )لغة

 Bay 21وموقع  Fort Hamilton 7415صينية(/اإلنجليزية في موقع 
11th Street.   93لقد افتتحنا، في موقعrd Street (Z111  93 369فيrd 

Street) فصول  7، فصوالً مستقلة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة. وافتتحنا أيًضا

 62nd Street 1423مستقلة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في موقعنا الموجود في 

  على مدار العام. والذي يعمل
 .   

ثراء بغض النظر عن البناية التي سيذهب طفلكم إليها، نحن نعدكم بأنكم ستذهلون ب

التجربة. إننا نتبع التكوين األساسي في برنامج ما قبل الروضة للمعايير األساسية 

المشتركة لوالية نيويورك وندمجها في إطار عمل إدارة التعليم للمدارس عالية الجودة. 

ونؤمن إلى حد كبير بتقدير مجتمعنا المتنوع، وغرس شعور الثقة لدى التالميذ، وتقديم 

   اء روابط أسرية ومجتمعية قوية.بيئة داعمة، وبن

 
، ومساعدي Camille Loccisanoندعوكم لالجتماع مع منسق شؤون اآلباء لدينا، 

 Kellyو Maria GenaoDuranو Danielle Bennettالمديرين )
Mazzariello وLauren Napolitano) ؛ ومنسقي المواقع لدينا، ومعلمي الفصول

   يًضا الحصول على أقصى فائدة من البرنامج.والمساعدين المهنيين حتى يمكنكم أ

 
ا النضمامكم إلينا هذا العام، ونعدكم بأن يتمتع طفلكم بتجربة ال تُنسى،  نحن متحمسون جد ً

   وأن يستعد للخطوة التالية في رحلته التعليمية.
   

 
 

التواصل مع الوالدين!
مراكز صف ما قبل الروضة للمنطقة التعليمية رقم



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2019سبتمبر/أيلول  18ألربعاء 
 

نحث جميع اآلباء على الحضور والحصول على معلومات 

 مهمة بخصوص منهجنا الدراسي ووحداتنا الدراسية.

 جلسات: 3سيكون لدى اآلباء الخيار لحضور إحدى 

 بعد الظهر 5:00 الجلسة األولى: 

 بعد الظهر 6:00 الجلسة الثانية:  

 الظهر بعد 7:00 الجلسة الثالثة:  

  

 

 

 

 

  

  

 

( هي إحدى الطرق التي تدعم بها G&Tبرامج الموهوبين والمتفوقين )

مدينة نيويورك االحتياجات التعليمية للتالميذ االستثنائيين. تتنوع برامج 

( لدينا من حيث المقاربة، غير أن جميعها G&Tالموهوبين والمتفوقين )

 يقدم تعليًما متخصًصا وفرص إثراء مصممة للتالميذ الموهوبين.

لع إلى عقد جلسة إعالمية أثناء اجتماعاتنا الشهرية مع اآلباء في نتط

أكتوبر/تشرين األول حتى يتسنى لآلباء معرفة المزيد عن هذا الخيار 

 الخاص.

ستكون تواريخ جلساتنا اإلعالمية كالتالي:                                     

11ZZ-10/7 

11ZZ-10/16 

110Z-10/3 

11ZZ-10/2 

11ZZ-10/21 

11ZZ-10/8 

11ZZ-10/11 

110Z-10/4 

1100-10/15 

1ZZZ-10/18 

1ZZZ-10/10 

 –لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع منسق شؤون اآلباء

volccyn.slonccllon.sic.olC 

  

 
  

 

 

 الوالد/المعلم

االجتماع اإلعالمي

ستحصل كل أسرة لديها طفل مسجل في 

مراكز ما قبل الروضة في المنطقة التعليمية 

على تذكرة مرور مجاني لبرنامج  20رقم 

(Cool Culture) وفرصة للقيام بنزهات ،

ثقافية مثيرة في جميع أنحاء مدينة 

 نيويورك!

( على أن Cool Cultureيحرص برنامج )

ك تحظى األسر المتنوعة في مدينة نيويور

والتي لديها أطفال صغار بإمكانية االطالع 

على الفنون والثقافة كطريقة لزيادة اإللمام 

بالقراءة والكتابة، والتعلم في مرحلة 

الطفولة المبكرة، وإعداد األطفال للنجاح في 

 الحياة العلمية والعملية.

نحث األسر على استكشاف الموقع 
( Cool Cultureاإللكتروني لبرنامج )

صفحته على فيسبوك، وإنستغرام،  وزيارة

وتويتر، وغيرها من شبكات التواصل 

االجتماعي. ستجد األسر معلومات محدثة 

عن أي فعاليات باإلضافة إلى نصائح حول 

 الرحالت وحقائق اآلباء.
www.CoolCulture.org 

 Twitter@coolculture 

 Instagram@coolculture 
Youtube.com/user/coolculture

NYC 

   

 

  

  

  

  

  

  

 نصائح حول الرحالت وحقائق اآلباء.

www.CoolCulture.org 

 Twitter@coolculture 

 Instagram@coolculture 

 



 

 

 

 

 
سيحظى تالميذ صف ما قبل الروضة بأيام عطل إضافية أثناء العام 

الدراسي. وسنطلع اآلباء ومقدمي الرعاية دائًما على هذه التغيرات في 

 الجدول!  

 
 :2019أكتوبر/ تشرين األول  1 -سبتمبر/ أيلول  30 عيد رأس السنة العبرية 

 :)2019أكتوبر/ تشرين األول  9 يوم الغفران )اليهودي 

 2019أكتوبر/تشرين األول  14: يوم كولومبس 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  11 :يوم المحاربين القدامى 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  29-28:عطلة عيد الشكر 

 2020يناير/كانون الثاني  1 –ديسمبر/كانون األول  24: عطلة الشتاء 

 2020يناير/كانون الثاني  20: دكتور/مارتن لوثر كينج جونيوريوم ال 

 2020فبراير/شباط  21-17:عطلة منتصف فصل الشتاء 

 2020أبريل/نيسان  17-9:عطلة الربيع 

 2020مايو/أيار  25:يوم الشهداء 

 :2020يونيو/حزيران  4 يوم بروكلين وكوينز 

 :2020يونيو/حزيران  26 آخر أيام الدراسة 

  

  

 

 

 

إن القراءة بشكل يومي لطفلكم لها أهمية كبيرة ألكثر من 

سبب. وفضالً عن أنه وقت مهم للتقارب األسري، فهو يعلم 
 Loveالصغار حب القراءة. لقد اخترنا الكتاب المميز "

You Forever للكاتب "،Robert Munsch والصور  

Sheila McGrafالتوضيحية من رسم  وهي قصة حول  .

يستمر من جيل آلخر حب األسرة الذي   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 & How To Talk So Kids Will Listenإن كتاب "

Listen So Kids Will Talk من أفضل الكتب مبيًعا "

حيث يقدم النصيحة والمالحظات الخاصة بكيفية التواصل 

بفعالية مع األطفال وإقامة عالقات دائمة وهادفة بين الطفل 

 وولي أمره.

 

 القراءة لآلباء!
 
 
 
 

 

 

بالنسبة إلى اآلباء ومقدمي الرعاية الذين ال يزالون يدرسون خيارات ما بعد المدرسة، تقدم 

وهي إحدى  ،(NIA)العديد من مراكزنا ساعات ما بعد اليوم الدراسي المقدمة من مؤسسة 

سيظل األطفال الملتحقون بالبرنامج في بنايتهم  المؤسسات الخدمية للمجتمع المحلي. 

قبل الروضة. ومن المقرر أن تكون األنشطة يومية، وسيكون  الخاصة في صف ما

 بعد الظهر. 5:30االنصراف في الساعة 

 -لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع منسق شؤون اآلباء 

Cloccisano@schools.nyc.gov 

 
 

 

  

 

 

@PreKCentersDistrict20     

 

  

@District20PreK  @District20PreK  

 

لى أخبار فعالياتنا الخاصة وتواريخ لالطالع ع

اجتماعات أولياء األمور الشهرية، تفضل بزيارتنا 

 على

www.District20prek.org 

 

 

 القراءة لألطفال!
 


