
T&I 30892 Mid-Year Newsletter 2020 (Arabic) 

                                                                  
                                                                  

 

 
 

 

 
 

                                                                 
 

                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 ،Dianne Gounardesرسالة من 

 مديرة قسم التعليم للطفولة المبكرة 

 

 
  

 

 

Richard A. Carranza ،مستشار التعليم 
Karina Costantino ، 20المراقبة للمنطقة التعليمية المديرة 

Dianne Gounardes ، 20مديرة قسم التعليم للطفولة المبكرة بالمنطقة التعليمية 

  
 

 تحية لجميع أسر تالميذنا بصف ما قبل الروضة

يقولون الوقت يمر بسرعة عندما تكون مستمتعاً. حسنًا، البد وأننا مستمتعون كثيًرا ألن شهر 
يناير/ كانون الثاني قد حل علينا بالفعل. يبدو كما لو أن تالميذنا قد دخلوا للتو عبر أبواب 

مركز التعليم للطفولة المبكرة ألول مرة، واآلن يمكننا أن نرى في الواقع مدى نموهم 
جهم إلى شخصيات صغيرة مستقلة. إن فضولهم يأخذهم إلى اكتشاف كل شيء من ونض

 حولهم ويشجعهم على طرح أسئلة عميقة حول جميع أنواع المواضيع.                              

لدينا الكثير لنفخر به في مراكز صف ما قبل الروضة الخاصة بنا. دخل برنامجنا اآلن عامه 
النمو ويتحسن كل عام. تزدهر الفصول ثنائية اللغة لدينا باللغتين الخامس ويستمر في 

اإلسبانية والصينية، وستنضم إليهما أقسام إضافية من فصول اللغة باللغتين البنغالية )بنغال( 
، التي تتعمق في (STEAMوالعربية في سبتمبر/ أيلول القادم. شارك أطفالنا في مبادرات )

دسة والفنون والرياضيات في جميع أنشطتهم. إن تركيزنا على العلوم والتكنولوجيا والهن
 في فصولنا الدراسية يواصل إثراء الخبرات التعليمية للجميع. Reggio Emiliaفلسفة 

تستمر األهداف األساسية لبرنامجنا في مركز صف ما قبل الروضة في التركيز على شقين: 
النفعالي؛ والتأكيد على اكتسابهم للغة حتى تزويد أطفالنا بأساس قوي في نموهم االجتماعي وا

يكونوا مستعدين للصرامة األكاديمية لصف الروضة. يتماشى عملنا مع إطار عمل الطفولة 
( الذي يوجه ممارستنا بطريقة تحقق نتائج إيجابية لجميع األطفال EFQالمبكرة للجودة )

 واألسر.

قريبًا بالمدرسة التي سيداوم بها  تم تقديم طلبات االلتحاق بصف الروضة وسيتم إبالغكم
طفلكم في سبتمبر/ أيلول نأمل أن تنظروا دائًما إلى وقتكم في برنامج مركز صف ما قبل 

الروضة لدينا وتتذكروا ذكريات رائعة عن التجارب التي مررتم بها أنتم وطفلكم معنا. نعلم 
 دينا.أننا سنتذكركم جميعًا كجزء أساسي من عائلة صف ما قبل الروضة ل

ال تترددوا في التواصل مع موظفينا في أي وقت إذا كانت لديكم أية شواغل أو أسئلة. منسقة 
، متواجدة في كل موقع من مواقعنا على األقل Camille Loccisanoشؤون اآلباء، 

مرتين في الشهر ويمكنها معالجة أي شواغل قد تكون لديكم. يتوفر أيًضا مساعدات المدير 
 ;Danielle Bennett; Maria Genao Duran; Kelly Mazzarielloلدينا )

Lauren Napolitano ومنسقو المواقع، إلى جانب معلمينا ومعاوني التدريس وغيرهم )
 من الموظفين.

أتمنى لكم استمرار التمتع بهذه السنة الدراسية. نتمنى أن نراكم في جميع االحتفاالت من اآلن 
 وحتى شهر يونيو/ حزيران    

 مع أطيب التمنيات، 
 

Dianne Gounardes 
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1258 65th Street                                
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Z013                                             

1668 46th Street  
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Z067                                                   

1355 84th Street                            
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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                                 

  
  

  
 

 نشرة منتصف العام الدراسي
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لديه مجموعة فريدة من الصفات الخاصة به التي تجعل من  11ن مراكزنا الـ نحن سعداء ألن كل مركز م

تلك المراكز أماكن خاصة الزدهار تالميذنا. نحن فخورون أيًضا بأن نكون برنامًجا واحًدا تحت إدارة 

موقعًا لدينا في  11واحدة مكرسة للنجاح ويتألف من العديد من المعلمين الموهوبين الذين يعملون في 

 .20يع أنحاء المنطقة التعليمية جم

وبهذه الروح ننتهز الفرصة الستضافة الفعاليات على نطاق البرنامج الذي يجمعنا في وحدة بينما نعلّم 

اللون الذهبي  -ونتعلّم. في النصف األول من العام، اجتمعت مراكزنا لزيادة الوعي ألغراض مهمة 

واللون األزرق لمرض السكري. استضفنا أيًضا حملة  لسرطان الطفولة، واللون الوردي لسرطان الثدي

(. وقد أدى ذلك Olivia Boccuzzi Foundationللتبرع بلعب االطفال على مستوى البرنامج لمؤسسة )

 إلى تقديم الهدايا من لعب األطفال لمئات األطفال في مستشفيات نيويورك خالل موسم األعياد.

 
 Springثاني من العام الدراسي! سنستضيف فعاليتنا السنوية )هناك المزيد من الحمالت في الجزء ال

Fling( لدعم منظمة )Pietro's Fight( منطمة !)Pietro's Fight هي منظمة محلية أسستها عائلة )

(Scarso( على شرف ابنها )Pietro مهمتهم هي زيادة الوعي وتمويل البحوث لمرض ضمور دوشين .)

مدعوون إلى ارتداء البيجامات وقد تقدم العائالت تبرًعا غير إلزامي. (. جميع التالميذ DMDالعضلي )

، نستضيف أيًضا حفالت إفطار خاصة ألمهاتنا في أسبوع عيد األم (Spring Flingباإلضافة إلى فاعلية )

 وألبنائنا في أسبوع عيد األب.

 
، وهي مبادرة Karina(. كأعضاء في فريق Relay for Lifeأخيًرا، نحن فخورون بالمشاركة في حملة )

من مديرتنا المراقبة، نستضيف سباق تتابع صغير خالل شهر مايو/ أيار، لدعم جمعية السرطان 

 األمريكية.

 
لمعرفة المزيد عن الفعاليات المستقبلية أو للتطوع، يرجى التواصل مع مكتب مركز صف ما قبل الروضة 

 Cloccisano@schools.nyc.gov -أو منسق شؤون اآلباء

 

 

 

تهانينا لكم! نظًرا ألن فترة قبول الطلبات لاللتحاق بصف الروضة مغلقة 

اآلن، فقد أكملتم الخطوة األولى نحو تعليم طفلكم في المستقبل. سوف 

تتلقون عرض االلحاق بصف الروضة لطفلكم في أوائل الربيع إلعالمكم 

بمكان مقعد طفلكم في سبتمبر/ أيلول. ستتلقون أيًضا معلومات حول 

مكان المحتمل لطفلكم على قوائم االنتظار.                                            ال

                                                                                   

إذا كنتم على قائمة انتظار لمدرسة لديها طلبات التحاق أكثر من المقاعد 

سوف يتم االتصال بكم مباشرة من قبل المتوفرة لصف الروضة، ف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        المدرسة إذا كانت في النهاية قادرة على توفير مقعد لطفلكم.                                                                     

                                                                              

                                                                           

نرجو منكم اصطحاب طفلكم معكم عند الحضور للتسجيل المبدئي. كما 

يتعين عليكم أيضاً إحضار المستندات المطلوبة للحصول على قائمة 

بخيارات المستندات المطلوبة، نرجو زيارة الرابط التالي:                               

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-

grade-by-grade/kindergarten 

  

 

 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي!
 (Facebookفيسبوك )

@PreKCentersDistrict20  
 (Twitterتويتر )  

@District20PreK 

 (Instagramانستغرام ) 

  @District20PreK 

http://www.cec20.org/
https://twitter.com/District20PreK
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 Amy Krouse" بقلم  !Don’t Blinkكتاب "
Rosenthal ورسوم ،David Roberts تم تصميم .

التفاعلي خصيًصا للقراء الصغار الذين يعانون هذا الكتاب 
من مشكلة في الخلود للنوم أثناء الليل. في كل مرة تقوم 

 فيها بتحريك رموشك، يجب عليك قلب الصفحة!

  

 
 

"! إنه كتاب رائع يحمل Fun on the Runكتاب "
الكثير من األفكار االبداعية لآلباء الستخدامها مع أطفالهم 

ء كنتم تنتظرون في عيادة الطبيب أو في أي مكان! وسوا
فإن الكتب  -المطاعم أو أثناء رحلة بالسيارة أو الطائرة 

 أساسية! 

  

 

  

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 How to Talk So Kids Will Listenكتاب "

& Listen So Kids Will Talk" من تأليف ،

Adele Faber  وElaine Mazlish كتابنا ، هو

المفضل لآلباء. تم اعتبار هذا الكتاب على أنه "الكتاب 

المقدس لآلباء واألطفال"، وهو أداة رائعة لكل من اآلباء 

والمعلمين حول كيفية التواصل بفعالية مع الصغار في سن 

 ما قبل المدرسة.

 

 
 
 
 

 

مع استمرار العام الدراسي، يسعدنا قيام العديد من اآلباء 

اجتماعاتنا الشهرية للجنة االستشارية لآلباء بحضور 

(PAC في حين أن .)مركًزا لمرحلة ما قبل الروضة  11

لديها مشاركة من اآلباء لمدة عام واحد، فإن الطريق أمام 

اآلباء يتوسع إلى حد كبير للمشاركة في مستقبل تعليم 

أطفالهم! تعد فرصة المشاركة وكونكم جزًءا مثمًرا من 

المدرسي فرصة مثيرة بينما يدخل طفلكم  مجتمع طفلكم

 صف الروضة.

مدعوون ألن يكونوا  20جميع اآلباء في المنطقة التعليمية 

( أو جمعية PTAنشطين في جمعية اآلباء والمعلمين )

(. هذه المنظمات هي خط تواصل قوي بين PAاآلباء )

العائالت والمربين. باإلضافة إلى ذلك، فإن تلك المنظمات 

دير األنشطة وورش العمل وجمع التبرعات تخطط وت

 والفعاليات التطوعية.  

والد)ة( أو ولي)ة( أمر أي طفل مسجل في إدارة التعليم 

لمدينة نيويورك هو تلقائيًا عضو في جمعية اآلباء/ جمعية 

اآلباء والمعلمين في مدرسته. ال يتعين على اآلباء 

جمعية "التسجيل" أو دفع مستحقات العضوية. ستقوم كل 

لآلباء/ جمعية لآلباء والمعلمين سنوياً بانتخاب مسؤولين 

لمناصب الرئيس، وأمين التسجيل وأمين الصندوق. 

ستنظم مجموعة من القواعد التي تحمل اسم "الالئحة 

الداخلية" الشؤون اليومية للجمعيات. سيتم دعوة اآلباء 

لحضور اجتماعات شهرية حيث يسمعون المزيد عن 

ة والبقاء على اتصال. قد يرغب آباء فرص المشارك

التالميذ الجدد في النهاية في التفكير في تولي دور قيادي 

والتنافس لالنتخاب كمسؤولين في جمعية اآلباء/ جمعية 

اآلباء والمعلمين.للحصول على مزيد من المعلومات، 

 نرجو زيارة الرابط التالي:

https://www.schools.nyc.gov/school-

life/get-involved/parent-associations 

   

 

 


