
اليوم؟ طوال قناع الوجه بارتداء الروضة قبل ما مرحلة في األطفال  لتزمسي هل  

 إرشادات مع سقةمن حيث النمو والعمر ومنغطاء الوجه او الماسك ضروري ارتدائه داخل مبني المدرسة وهناك حاالت استثنائية 

 للطالب المناسبة الشخصية الوقاية معدات وتوزيع بشراء وستقوم والية نيويورك  الشخصية الحماية بمعدات ومقترنة الصحية الوكاالت

 الروضة قبل ما صف لطالب األقنعة ارتداء حول تحديًدا أكثر إرشادات انتظار في نحن. المدرسية المباني داخل الستخدامها والموظفين

  ..المبكرة الطفولة تعليم قسم من

؟واقي بالماسك الغطاء ال  استبدال يمكن هل  

الوجه أقنعة من بدالً  الوجه واقيات باستخدام ُيسمح كان إذا ما حول معلومات أي نتلق لم  

بأنفسنا؟ الوجه قناع تحضير يجب هل  

 مواقع في كافية إمدادات لدينا سيكون ، قناع وجود عدم حالة في ولكن عائالتهم توفرها التي األقنعة ارتداء بالتأكيد لألطفال يمكن 

 مدرستنا

األقنعة؟ ارتداء الخاصة الحاالت طالب من سيطلب هل  

 من الخاص التعليم طالب ذلك في بما ، الروضة قبل ما صف طالب لجميع األقنعة ارتداء حول تحديًدا أكثر إرشادات انتظار في نحن

المبكرة الطفولة تعليم قسم . 

 هذه إلى فيها نحتاج التي المرات عدد أعرف ، الطبي المجال في العمل خالل من و تطلب نقابة المدرسين اختبار كوفيد لكل طفل

تقريًبا يومي أساس على هذا وسيكون ، االختبارات  

 الوصول من سيتمكن من األحيان؟ من كثير في المعلمين اختبار سيتم هل يومي؟ بشكل ألطفالنا  األنف مسحة إختبار يتم أن تقترح هل

النتائج؟  إلى  

والموظفين؟ الطالب اختبار سيتم مرة كم  

ونحن سوف نتواصل معكم باي معلومات صادرة من  ان نقابة المدرسين تريد هذا الالختبار اليعني ان وزارة التعليم سوف تفرضه حقيقة

 وزارة التعليم عندما تكن متاحة

المدرسة؟ إلى العودة قبل كوفيد اختبار إلجراء العائالت تحتاج متى  

 إلى أيًضا نحتاج هل. الوقت هذا في ليس اجباريا. المدرسة إلى العودة قبل والطالب نللموظفي اختبار بإجراء حالًيا التعليم وزارة توصي  

المضادة لألجسام اختبار إجراء الموظفين أو الطالب من حالًياالتعليم  وزارة تطلب ال المضادة؟ األجسام اختبار . 

  كوفيد؟ لفيروس إيجابية حاالت بأي الروضة قبل ما مرحلةل األمور أولياء إبالغ سيتم هل

فيروس كوفيد ؟  عندما يتم تحديد حالة ايجابية لكوفيد سيتم اخطار اولياء االمور ان الفصل الدراسي لـ إيجابية حالة تحديد يتم عندما

  سيتحول علي الفور الي التعليم اون الين حتي يتم تنظيف الفصل

 

  لذلك؟ وفًقا التخطيط من نتمكن حتى ألطفالنا الزمني الجدول/  األيام بالضبط سنعرف متى

 خطة أو التعليم عن بعد  خطة يريدون كانوا إذا عما وسؤالهم لالستطالع تستجب لم التي العائالت جميع مايفضلونه تأكيد حاولنا لقد

(أغسطس 28 بحلول) األسبوع هذا نهاية بحلول العائالت لجميع المواعيد جداول إرسال من نتمكن أن نأمل. مدمجة  

 



  ؟امبكر ميعاد الدخول سيكون هل 

 وفي ، العاملة عائالتنا لمساعدة المدرسة بعد ما وبرامج المبكر الدخول إلى الحاجة ندرك نحن ؟مابعد المدرسة  برنامج هناك سيكون هل

مع اتصال على ونحن لدينا المبكرالدخول  برنامج لتقديم الموافقة على الحصول نحاول. لكليهما بالتخطيط قمنا البداية  الدخول  برنامج 

 في ولكن البرنامجين كال تقديم على قادرين سنكون أننا نتوقع. المدرسة بعد ما برنامج يدير الذي شريكنا اتصال على ونحن لدينا المبكر

ممكن وقت أقرب في الزمني جدولنا إلى البرامج تلك إضافة في نأملو  المدرسة فتح إعادة فقط نحاول الحالي الوقت  

 

  التنظيف؟ اتإجراء عن ماذا

 لمسها يتم التي األسطح بتنظيف لدينا المسئولين عن التنظيف  سيقوم. اليوم نهاية وفي اليوم مدار على الدراسية الفصول تنظيف سيتم

 حتى األربعاء أيام في الدروس بجدولة نقم لم عمًدا. يوم كل الفصل في التعليمية المواد بتنظيف مدرسونا سيقوم. اليوم طوال متكرر بشكل

اليوم خالل مرات عدة الحمامات تنظيف سيتم. شامل تنظيف إجراء يمكن  

 

 بجوار دانكن دونتس 86ماهو موقع اختبار كوفيد بالمجان في الحي؟ يوجد موقع الختبار كوفيد بالمجان في االفنيو الخامس مع شارع 

الموقعوهناك مواقع اخري في كل حي يمكنك البحث عنها من خالل هذا   

nyc.gov/covidtest 

 كيف سيتم تقديم خدمات سيات والخدمات المرتبطة بها ؟

االطفال الذين يحتاجون خدمة ال آي إي بي والمتضمنة خدمات سيات سيحصلون عليها سواء كان الطفل يتلقي التعليم في المدرسة او عن 

 بعد وتحتوي بعض مواقعنا  علي مسئولين لهذه الخدمة في البيوت

المبنى إلى إضافيين أشخاص دخول إلى الحاجة من هذا سيحد  

 

شيء؟ أي فعل إلى أحتاج فهل ، التعليم بوزارة الخاص الويب موقع استطالع على الرد من أتمكن لم إذا •  

لتخبرنا بما تفضله  إلينا إلكتروني بريد إرسال منك نطلب فنحن ، التعليم لوزارة الويب موقعل استطالع الرأي  على الرد من تتمكن لم إذا 

 لهذا االيميل

cloccisano@schools.nyc.gov 

 فستتم ، رأيك لتسجيل منك نسمع أو إليك الوصول من نتمكن لم إذا. مسجل رأي لديه ليس شخص بأي االتصال أيًضا موقعنا منسقو حاول

 . الممزوج لنموذجنا تلقائًيا برمجتك

 

األول؟ اليوم في المدرسة إلى المدرسية اللوازم إحضار يجب هل  

 اليوم في إلينا االنضمام عند معك اللوازم  هذه إحضار يرجى. علي اوبرا  الصيف هذا من سابق وقت فياللوازم المدرسية  قائمة أرسلنا

المدرسة من األول . 

  ؟٪100 بنسبة بعد عن التعلم اخترنا إذا خاصة تجهيزات أي إلى نحتاج هل



بعد عن للتعلم مطلوبة مستلزمات بأي بعد عن معلمك سيعلمك  

مدرسية؟ كتب النموذجين من أي في األطفال لدى سيكون هل  

 التفكير تعلم على طالبنا تشرك التي واألنشطة واالستكشاف االكتشاف خالل من التعلم على برنامجنا يركزمرحلة ماقبل الحضانة و   

.النقدي في المدرسية الكتب نستخدم ال نحن     

 

  ؟٪100 بنسبةالي نظام التعلم عن بعد   المختلط برنامج التعلم  من لتبديلا يتطلب ان نفعله اذا اردنا  الذي ما •

 الفصل مدرس إبالغ سوى عليك فما ،٪ 100 بنسبة بعد عن نظام التعلم إلى التبديل في وترغب بنا الخاص المختلط النموذج اخترت إذا

طفلك يتبعه أن يجب الذي  الجدول ذلك بعد لك سنرسل. وقت أي في بذلك قيامال يمكنك. بك الخاص المبنى في االدارة  أو . 

 

  ؟مختلط  نموذج إلى التعلم عن بعد  نموذج من التبديل أردنا إذا نفعل أن علينا ماذا

. التغيير هذا إلجراء النافذة انتظار عليك فسيتطلب ، المختلط نموذجنا إلى التبديل في وترغب التعلم عن بعد  نموذج في حالًيا كنت إذا

آخر وقت أي في التغيير يمكنك ال. العام هذا مرات ثالث للتبديل النافذة هذه فتح عن التعليم وزارة ستعلن  

 التغيير هي المدرسة من األول اليوم قبل إجراؤها يمكننا التي الوحيدة التغييرات المدرسة؟ من األول اليوم قبل ماأفضله  تغيير يمكنني هل

التعلم عن بعد نموذج إلى المختلط النموذج من . 

 

 ، األول اليوم في المدرسة ان ال تبدأ اخترت إذا الحق؟ وقت في تسجيله يمكننا فهل ، المدرسة من األول اليوم في طفلنا نرسل لم إذا

 لكن ، تطلبه الذي المركز في مقعد على حصولك ضمان يمكننا ال ، التاريخ هذا بعد. سبتمبر 23 حتى فقط بمقعدك االحتفاظ فيمكننا

الوقت ذلك في تسجيله يمكنك متاح مقعد هناك اذا كان بالتأكيد . 

 تقديم إلى ستحتاج ، التسجيل تريد عندما. الوقت هذا في بالتسجيل تقوم لن بأنك االدارة  إخطار إلى تحتاج قد  اإلجراء؟ هذا سيكون ماذا

الوقت ذلك في التسجيل وثائق جميع . 

 في . ختلطالم البرنامج يغطيه ما مع فقط التعليم عن بعد  برنامجنا يتماشى  المدرسة؟ في الموجودة األشياء نفس بعد عن التعليم يغطي هل

 المجموعات ولكن ، بأكملها المجموعة تعليم في  األطفالاندماج ليس فقط . ألطفالنا للغاية قوية تجربة ُبعد عن برنامجنا يوفر ، الواقع

 معين موضوع حول تتمحور مركزة أنشطة في يشاركون األطفال ستجعل األسبوع في األقل على مرات ثالث ستلتقي التي الصغيرة

 للدرس

 

 أن يجب. المدرسة األطفال يبدأ أن قبل لها االستعداد المفيد من التي األشياء بعض هناك ؟ المدرسة إلى الذهاب قبل نستعد أن يجب ماذا

 في لمساعدتهم هناك سنكون أننا من الرغم على) الحمام مرافق استخدام كيفية يعرفوا أن يجب. ليلة كل ليالً  جيد نوم على األطفال يحصل

 ولكن كوفيد بسبب فقط ليس السالمة بروتوكوالت اتباع علينا يجب وأنه آخرين أطفال مع سيكونون أنهم األطفال يعرف أن يجب(. ذلك

الفصلالمدرسين في و األطفال جميعلصالح  . 

 



 بنسبة بعد عن التعليم يختاروا لم الذين الطالب من المختلطة مجموعتنا تتكون  ؟تبع برنامج التعليم المختلط  المجموعة تحديد سيتم كيف

 سيتم.  بما يفضلونه تخبرنا لم التي العائالت لتلك االفتراضي يارتخاال وهو ؛  الخاص التعليم بفصول الملتحقين غير الطالب ؛٪ 100

ب و أ مجموعتين إلى  األطفال هؤالء تقسيم  

 

لعائالتنا ذلك الستيعاب جهدنا قصارى وسنبذل التغيير طلب بالتأكيد يمكنك ؟  جدولنا مع لتتوافق المجموعة تغيير يمكن هل . 

 

 39 حالًيا لدينا أخرى؟ مدارس في سًنا األكبر إخوتهم مثل اليوم نفس في برمجتهم تتم أن المختلط النموذج في هم الذين لألطفال يمكن هل

 تم واحد نموذج يوجد ال. لطالبها فائدة أكثر أنها تشعر التي الخاصة جداولها المدارس هذه من كل طورت. وحدها 20 المنطقة في مدرسة

 سًنا األكبر ألخوتهم مشابه زمني لجدول وفًقانا طالب جدولة لنا بالنسبة جًدا الصعب من سيكون ، لذلك. المنطقة أنحاء جميع في اختياره

نستطيع ما بأفضل لدعمهم فردي أساس على العائالت مع العمل سنحاول. موجودة ستكون التي المختلفة النماذج جميع بسبب  

 

 تغيير حدوث حالة في. لدينا التي المعلومات أحدث هي هذه. سبتمبر 10 الخميس يوم المدرسة تبدأ أن المقرر من ؟ المدرسة ستبدأ متى •

بذلك عائالتنا سنقوم بابالغ بالتأكيد  ،  

 

 تعديل علينا سيتعين. اإلنجليزية واللغة المستهدفة للغة بديلة أيام في تشارك اللغة ثنائية فصولنا ستظل ؟ اللغة ثنائية الفصول ستبدو كيف

مكتب  من إضافية إرشادات انتظار في نحن٪. 100 بنسبة ُبعد عن تعليًما طلبت التي العائالت تلك الستيعاب البرنامج لهذا الجوانب بعض

الظروف هذه ظل في متطلباتهم متابعة من نتمكن حتى اللغة ثنائياللغات   

  

 نتجاوز لن٪. 100 بنسبة بعد عن التعليم بطلب لدينا الخاص التعليم ألطفال السماح تم كما ؟ فصل كل في التعليم الخاص أطفال عدد كم •

خاًصا تعليًما أو عاًما تعليًما كان سواء فصل أي فيبه  المسموح  عدد . 

 

. والثانوية والمتوسطة االبتدائية المدارس لطالب شرحه تم كما تعليمًيا وقًتا الغداء وقت اعتبار يتم لن التدريس؟ وقت الغداء سيكون هل • 

 . الدراسي الفصل في وجباتنا تناول في سنستمر

 وقت خالل األطفال مع محادثة في الفصل ومدرسين األطفال سيشارك. إضافي تلوث أي لتجنب طفل لكل مسبًقا الطعام تعبئة يتم حيث

الوقت هذا خالل صريح بشكل معين موضوع بتدريس نقوم لن. الوجبة . 

 االجتماع وقت إلى باإلضافة ؟ أيًضا يومًيا األطفال يفعله أن يتوقع الذي ما ، الصباح في دقيقة 30 بجانب  ، فقط بعد عن للتعليم •

 ليشاركوا األسبوع في األقل على مرات ثالث أطفال 6 عن يزيد ال صغيرة مجموعة عم للمشاركة األطفال دعوة سيتم ، يوم كل الصباحي

اليوم موضوع على تركز أنشطة في . 

 

 ؛ صباًحا 9 الساعة في بأكملها المجموعة دروس ستبدأ بعد؟ عن للتعليمات دقيقة 30 مدته تبلغ الذي الصباحي االجتماع وقت هو ما

لطفلهم المحدد بالوقت األمور أولياء بإبالغ المعلمون سيقوم. صباًحا 10 و 9:30 . 



 

 محاولة علينا كان. والمختلطة للتعلم عن بعد  الجداول هذه لتوزيع يمكن ما بأسرع نعمل نحن فقط؟ بعد عن التعلم جدول إصدار سيتم متى

. لذلك وفًقا التخطيط من نتمكن حتى تفضله ما على الحصول أجل من الستطالع الرأي تستجب لم التي العائالت تلك جميع إلى الوصول

األسبوع هذا نهاية بحلول متاحة الجداول هذه تكون أن مخلصين نأمل  

 

 وقت أي في ؛ الفصل دخول عند أيديهم غسل األطفال على يجب مرة ؟ كم أيديهم ؟ لغسل األطفال فيها يحتاج محددة أوقات هناك هل •

 أو اللعب بالصلصال أو السبورة استخدام مثل معينة صفية أنشطة في االشتراك وبعد وقبل الوجبات وبعد قبل ؛ الحمام مرافق يستخدمون

النهار خالل مرات عدة أيديهم يغسلون. الرسم بااللوان   

 

 من يتعلمون أطفالنا ؟ أيًضا بالتعليمات الجزء الخاص عدالتعليم عن ب في المشاركة الطفل على يجب فهل ، المختلط التعليم اخترت إذا •

 ، المشاركة على طفل أي إجبار نستطيع ال أننا من الرغم على. لهم اإلضافي االستكشاف هذا الصغيرة المجموعة أنشطة تشجع. العمل

 يتمكن لم إذا. األسبوع في األقل على مرات ثالث ستقام. هذه الصغيرة المجموعة جلسات في المشاركة على ونشجعهم بشدة نوصي فإننا

الجلسات من ممكن عدد أكبر في للمشاركة به نرحب فنحن ، الجلسات جميع في المشاركة من الطفل . 

 

لمرحلة ماقبل الحضانة ؟ عنوان موقعنا اون الين 20اهو موقع المنطقة م  

www.District20PreK.org 

 اليومية الصحية الفحوصات إجراء يجب ، التعليم وزارة لتوجيهات وفًقا ؟ صباح كل اجباري الحرارة درجة فحوصات إجراء سيتم هل •

 قوية تثقيفية حملة التعليم وزارة ستوفر. المدرسة في والموظفين العائالت قبل من المنزل في ، الحرارة درجة فحوصات ذلك في بما ،

 التعليم وزارة. وآمنة صحية المدارس مجتمعات على الحفاظ في اليومية الصحية الفحوصات هذه أهمية مدى والموظفين لآلباء توضح

 ، المدرسة دخول قبل ، صباح كل ، ذلك ومع. إليها تحتاج قد التي للعائالت المنزلي لالستخدام الحرارة موازين بشراء أيًضا ملتزمة

 الحرارة موازين باستخدام المدرسة في والموظفين الطالب من لكل الحرارة درجات من عشوائية عينات بأخذ معين عمل طاقم سيقوم

قريًبا ستصدر الحرارة لدرجات العشوائية الفحوصات حول إضافية إرشادات. باللمس تعمل ال التي . 

 

 لألشقاء يجوز ؟ الفصل عند ونصطحبه الصباح في الروضة قبل ما صف إلى الطفل نوصل عندما للطفل شقيق إحضار نايمكن هل •

 تزيد الذين األطفال جميع أن اعتبارك في ضع. الروضة قبل ما مركز إلى طفلال توصيل عند الوالد مرافقة المدرسة سن يبلغوا لم الذين

. المبنى في وجوده أثناء قناًعا يرتدي أن يجب شقيق أي أن يعني هذا. والخروج  الوصول عند قناًعا يرتدوا أن يجب سنتين عن أعمارهم

 الشقيق بهذا التمسك الوالد على فيجب ، بمفرده المشي يستطيع الشقيق كان إذا. األخ هذا الوالد يحمل أن فيجب ، رضيًعا األخ كان إذا

 سيكونون الذين شاغليها مع ومعقمة نظيفة الدراسية فصولنا على للحفاظ جهدنا قصارى نبذل نحن. الفصل في بالتجول له السماح وعدم

اليوم طوال هناك . 

 أيًضا تأكد. وإخبارها لوكيسانو كاميل ، األمور أولياء منسق إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى ؟ االن نفعل ماذا. الخيارين لكال استجبنا لقد

فيه سجلت الذي الموقع ذكر من  

cloccisano@schools.nyc.gov 



 فصولهم في الطالب جميع سيبقى ، الجديدة العافية بروتوكوالت بسبب( رياضية ألعاب صالة ، فن) ؟اإلعداد  فصول إجراء سيتم كيف •

الحي في للتنزه أو الملعب في الوقت بعض لقضاء الخروج عند باستثناء ، التدريس أجل من الدراسية . 

 

 عندما مالعبنا في وقت وقضاء الحي في التنزه على قادرين األطفال سيظل ؟للتنزه مع المدرسة  الخروج في األطفال سيستمر هل •

بذلك الطقس يسمح . 

 

 وفي الدراسية فصولنا في االحتياطات كل سنتخذ ؟ رؤيته للوالدين يمكن نموذج هناك هل االجتماعي؟ للتباعد الفصول إعداد يتم كيف •

 من قليل عدد األطفال لدى سيكون. المعتاد من بكثير أقل فصل كل في التسجيل سيكون. أطفالنا بين االجتماعي التباعد على للحفاظ مبانينا

 مراكز بعض ستقدم. يوم كل صحيح بشكل الموارد هذه تنظيف ضمان من نتمكن حتى يوم كل جميًعا فتحها من بدالً  فيها للعب المراكز

 على األطفال توزيع سيتم. المستلزمات اختالط من نحد حتى الستخدامها بهم خاصة منفصلة موارد سلة لألطفال الدراسية الفصول

اجتماعًيا بعيًدا بالبقاء األطفال لتذكير الدراسية الفصول وفي المبنى أنحاء جميع في الفتات لدينا سيكون. الوجبات لتناول المناضد . 

 

 التعليم لطالب المختلط التعليم اختارت التي للعائالت بالنسبة. المستقل  الخاص التعليم لصفوف أيام 4 لمدة الزمني الجدول شرح يرجى •

 صباًحا 8:30 الساعة من اليوم طوال والجمعة والخميس والثالثاء اإلثنين أيام شخصية تعليمات على األطفال هؤالء سيحصل ، الخاص

 مجموعات في بعد عن للتعليم يوًما األربعاء يوم سيكون. األيام هذه خالل شخصًيا الصلة ذات خدماتهم يتلقون سوف. مساءً  2:00 حتى

 الزمني الجدول فسيكون ، خاص تعليمي فصل في ألطفالهم٪ 100 بنسبة ُبعد عن التدريس العائالت اختارت إذا. األطفال لهؤالء صغيرة

بعد عن خدماتهم األطفال هؤالء سيتلقى. الصيف فصل خالل الممتد العام نابرنامج خالل لدينا كان الذي للجدول مشابًها . 

 

 إكمال العائالت على يجب ، التعليم وزارة من تعليمي جهاز على الحصول أجل من ؟ لطفلي تعليمي جهاز على الحصول يمكنني كيف •

هو االستطالع رابط. أغسطس 31 بعد ليس منسق اولياء االمور  أرسله الذي استطالع الرأي   

https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices من التعليم إدارة تتمكن فلن ، االستبيان هذا على ترد لم إذا 

تعليمي بجهاز تزويدك . 

 

 الرعاية مقدمو أو األجداد يحل أن الجيد من ؟ محلهم يحلوا أن لألجداد يمكن هل أم بعد عن التعليم في المشاركة اآلباء على بيج هل •

ُبعد عن التعليم جلسات في الوالدين مكان . 

 

. األمور وأولياء للطالب خاص جدول لديك كان الماضية السنوات في ؟ المدرسة من األولى القليلة لأليام الزمني الجدول سيكون كيف •

 ببروتوكوالت االلتزام أيًضا علينا يجب ، ذلك ومع. كالمعتاد والدينا حضور مع الشخصي التدريس من األولى القليلة لأليام نخطط نحن

ممكن وقت أقرب في الجدول نرسل سوف. دراسي فصل كل في به المسموح لألفراد المعتمد بالعدد تعترف التي السالمة . 

 القائمة الخاص التعليم فصول في لطالبنا فقط متاحة المواصالت المدمج؟ التعلم في سيكونون الذين ألطفالنا نقل وسائل هناك سيكون هل

المواصالت لخدمة الفصول هذه في الطالب ببرمجة لدينا الموقع منسقو يقوم. بذاتها . 

 



 الفصول في األطفال لدى سيكون ، احتمال كبير ؟ المدمج علمللت ُبعد عن والفصل الشخصي الفصل بتدريس المعلم نفس سيقوم هل

 في وقًتا  المدرستين ستخصص ، يوم كل أنه تفهم يرجى. ُبعد عن للتعلم واآلخر الشخصي للتعلم أحدهما - مدرسان المختلطة الدراسية

 الفصول هذه في األطفال سيقابل. الصفحة نفس في الجميع يكون بحيث اليوم ذلك في به القيام يجب الذي العمل في للتعاون اليوم بداية

اإلنترنت وعبر شخصًيا عليهم التعرف فرصة لهم وستتاح المدرسات . 

 

أطفال 6 على الصغيرة المجموعات إلبقاء جهدنا قصارى سنبذل الصغيرة؟ المجموعة تعليم في سيكونون الذين الطالب عدد كم • . 

 

 وصابون وقفازات أقنعة - الشخصية الحماية بمعدات فئة كل تزويد سيتم ؟ الشخصية الحماية بمعدات الفئات جميع تزويد سيتم هل •

ومطهر ورقية ومناشف  

 

 الساعة في فصلهم وسيتم صباًحا 8:30 الساعة في المدرسة إلى األطفال وصول المتوقع من ؟ الفعلية المدرسة مواعيد أوقات هي ما •

يومًيا 2:00 . 

 

 معلومات على للحصول التالي الموقع زيارة يرجىهل لدي وزارة التعليم اي مساعدو الولياء االمور او الطفال الذين اصيبوا بكوفيد ؟  

 إضافية

nyc.gov/nycwell   


