مراكز استقبال العائالت
ساعات الدوام والمواقع لمرحلة العودة إىل المدرسة 1 ،أغسطس /آب  16 -سبتمبر /أيلول
لتلبية احتياجات العائالت بشكل أفضل خالل أكثر أوقات العام ازدحاماً ،نحن ننتقل إىل مواقع صيفية مؤقتة

من  1أغسطس /آب حتى  16سبتمبر /أيلول.2022 ،

سنعود إىل مواقعنا وساعات الدوام المعتادة في يوم  19سبتمبر /أيلول .للحصول عىل أحدث المعلومات حول ساعات الدوام
والمواقع ،يرجى زيارة الرابط .school.nyc.gov/FWC

ساعات الدوام
اإلثنين  -الخميس 8 ،صباحاً  5 -مسا ًء**

الجمعة 8 ،صباحاً  3 -بعد الظهر**

ستكون مراكز استقبال العائالت مغلقة يوم اإلثنين 5 ،سبتمبر /أيلول بمناسبة عيد العمل.

المواقع
البرونكس

منهاتن

كوينز

بروكلين

ستاتن آيالند

**ابتداء من يوم الثالثاء 6 ،سبتمبر /أيلول حتى الجمعة 16 ،سبتمبر /أيلول سيتم فتح مدرسة ( PS 19كوينز)
ومدرسة ( PS 152بروكلين) خالل هذه الساعات :اإلثنين  -الخميس 9 ،صباحا ً  5 -مساءً؛ الجمعة 9 ،صباحا ً  3 -بعد الظهر.
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هل تحتاج إىل مدرسة لفصل الخريف؟
اختر المدارس العامة بمدينة نيويورك!

تعرف عىل ما يجب عليك القيام به وكيفية التسجيل عىل الرابط
 .schools.nyc.gov/NewStudentsلدينا مقعد لك!

ابحث عن المنطقة التعليمية لمدرستك وتعرف عىل ما إذا كانت لديك مدرسة تتبعها
حسب التوزيع الجغرافي  .schoolearch.schools.nycيذهب معظم تالميذ المدارس
االبتدائية والمتوسطة في مدينة نيويورك إىل المدارس التي يتبعونها حسب التوزيع
الجغرافي.

استكشف خيارات مدرستك وبرنامجك في األدلة المتوفرة عىل اإلنترنت عبر حساب
.MySchools.nyc

القائمة المرجعية للتسجيل
الرجاء التأكد من إحضار ما يلي عند قيامكم بالتسجيل بالمدرسة.

■

إثبات سنّ طفلكم (شهادة ميالده أو جواز سفره أو سجل التعميد)،

■

ّ
متوفرة)،
سجالت التطعيم لطفلكم (إذا كانت

■

أحدث بطاقة تقرير /كشف درجات لطفلكم (إذا كانت متوفرة) ،و

■

وثيقتان ( )2للتحقق من إثبات عنوان محل اإلقامة  -ابحث عن أمثلة عىل المستندات المقبولة عىل
الرابط .schools.nyc.gov/NewStudents

*نرجو مالحظة ما يلي :ال يُطلب من التالميذ المقيمين في سكن مؤقت ،طبقا ً لتعريف قانون ماكيني -فينتو ،تقديم
مستندات (بما في ذلك إثبات عنوان محل اإلقامة ،وإثبات تاريخ الميالد ،واللقاحات) للتسجيل .ويجب عىل المدارس التسجيل
المبدئي للتالميذ بشكل مؤقت ثم العمل بعد ذلك مع مسؤول اتصال إدارة التعليم المختص بالتالميذ في السكن المؤقت
للحصول عىل المستندات.
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