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INTERNATIONAL
MIDDLE SCHOOL
باوبألا حتف
لالخ نم لالقتسالل
ميلعتو ةغللا
ةباتكلاو ةءارقلا

En M.S. 593,
los estudiantes
cultivan las
competencias
necesarias
to para:

:انتمهم
ةيزيلكنإلا ةغللا يملعتم ) (MS 593ةسردم دوزت
مهرضحي يذلا ميلعتلا لالخ نم ددجلا نيدفاولا
يوق جهنم يف لثمتملا ةينهملا تاراسملاو تايلكلل
ىلإ لوصولاو ةلادعلا رفوي ،ةباتكلاو ةءارقلا ميلعتل
نم عمتجم قلخ ىلإ يدؤي امم يطارقميدلا انعمتجم
حنم ىلع لوصحلا تاداع مهيدل نيذلا نيملعتملا
لحو دقعملا ريكفتلا يف ةقثب ةكراشملل ةيسارد
.تاصصختلا ةددعتملا تالكشملا

:انتيؤر

:يلي ام ةظحالم ىجري
) (MS 593ةسردم ذيمالت •
.يسردملا يزلا نودتري
نم ديزملا ةكراشم متتس
رومألا ءايلوأ عم تامولعملا
ناكمو يمسرلا يزلا نأشب
.هءارش
ليصافت ةكراشم متتس •
 2018ماعل فيرخلا جمانرب
ىلع ةسردملا دعب ام ةطشنأو
.ينورتكلإلا انعقوم
ةيهيجوت ةسلج كانه نوكتس •
متيسو ،سداسلا فصلل
لبق نم تالئاعلاب لاصتالا
لودج ديدحتل ةسردملا ةريدم
.ةسلجلا كلت

تناك اذإ انب لاصتالا ىجري
وأ ةيفاضإ ةلئسأ مكيدل
!تامولعملا نم ديزمل
مكئاقل ىلإ علطتن اننإ
نحنو ،مكلفط عم لمعلاو
دعوم ديدحتل مكوعدن
ريدملا عم عامتجا
Angrisani.

ةيعمتجم ةسردم
عم ةكارش اهيدلو ةيعمتجم ةسردم يه ) (MS593ةسردم
ةجمربلا ) (CSSزكرم معدي .ةمعادلا سرادملا نوؤش زكرم
ةفاضإلاب ،يساردلا جهنملا جراخ ةطشنألاب ةصاخلا
كلذ يف امب ىرخألا انتامدخو يراشتسالا انجمانرب ىلإ
شروو نيغلابلل ) (ESLةيناث ةغلك ةيزيلكنإلا ميلعت
ماودلا دعب ام جماربلا نم اهريغو تالئاعلا /ءابآلل لمع
:يلاتلا طبارلا ىلع كيرشلا انعقوم اوروز .يساردلا
http://supportiveschools.org.

:ةسردملا عقوم يف ةيفاعلا زكرم
 (Montefioreىفشتسم عم ) (MS 593ةسردم كراشتت
تاداعلل جيورتلا يف ًاماه ًارود بعلت يتلا )Hospital
يف ةحاتملا تامدخلا لمشت .ذيمالتلا ىدل ةيحصلا
ةيبطلا ةحصلا ) (Teller Campusيميلعتلا عمجملا
ةيبطلا تامدخلا ريفوت متي .عمتجملا ةحصو ةيلقعلاو
نم معدب ،ءابطألا وأ  /و ةربخلا تاوذ تاضرمملا لبق نم
نأ نكمي ،ةيحصلا انزكارم يف .تاصخرملا تاضرمملا
:يلي ام ىلع لوصحلا نيلجسملا ذيمالتلا عقوتي
ةبيطلا تارايزلا كلذ يف امب ،ةيئاقولا ةياعرلا
ةياعرلاو ،تاحاقللاو ،ةيندبلا تاصوحفلاو لافطألل
دربلا ضارعأو ،ةيقلحلا تاباهتلالل ةلجاعلا
.ةيساسحلاو

: 718-935-3187فتاهلا مقر ،ةتقؤم ةلاكوب ةريدملا : Alison Angrisani،لاصتالا فرط
 09X593@schools.nyc.govوأ aangrisani2@schools.nyc.gov
www.internationalmiddle593.org

نحن ،ذيملتلا لوح روحمتملا انملعت عمتجم يف
اًيميداكأ  -ديج لكشب انذيمالت ةفرعمب رخفن
ماهم يف ذيمالتلا طرخني .اًيفطاعو اًيعامتجاو
ةثداحملاو ةباتكلاو ةءارقلا ؛ةبعص ةيفرعم
قرف يف انوفظوم لمعيو ،ةدام لك يف عامتسالاو
داشرإل ةداجإلا تاجردو تانايبلا مادختسال
صرفب بالطلا دوزن نحن .مهتالخدتو مهتاهيجوت
تاعامتجا لالخ نم مهملعتو مهلامعأ ضرعل ةددعتم
ضورعو ملعتلل ةيميدقت ضورعو ،ذيمالتلا اهدوقي
ةمزاللا ضرعلا تاراهمو ةقثلا زيزعتو ،ةيفيقثت
.انعمتجم يف حاجنلا قيقحتل

؟نحن نم
يف عقت ةريغص ةطسوتم ةسردم يه ) (MS 593ةسردم
.سكنوربلاب ) (Teller Avenue Campusيميلعتلا عمجملا
ةماعلا سرادملا ةكبش نم ءزجكو ،ةيعمتجم ةسردم نحن
مدخن اننإف  (http://internationalsnps.org)،ةيلودلا
نيذلا ةيزيلكنإلا ةغللا يملعتم نم ددجلا نيدفاولا
.لقأ وأ تاونس عبرأ ةدمل ةدحتملا تايالولا يف اوثكم
لكشب انتالئاعو انذيمالت ةفرعمب رختفن نحن
مهمعدي ًايعارو ًانمأ اًعمتجم انذيمالتل رفونو ،ديج
لجأ نم ةباتكلاو ةءارقلا يف مهتاراهم ريوطت يف
.ديجلا ميلعتلا ىلإ لوصولاو ةاواسملا نيكمت
نيملعتمك ةماه تاونس ثالث دعب انذيمالت انكرتي
نيقثاو نيكراشمكو نيمتهمو نيركتبمو نيعدبم
ددعتم اًيوق اًجهنم ذيمالتلل مدقن .مهعمتجم
ميلعتل اًلماش اًجمانربو ،تاراهملل تاصصختلا
،ةقيثولا ةءارقلا :ىلع لمتشي ةباتكلاو ةءارقلا
.ةءارقلا جالعو ،ةهجوملا ةءارقلاو ،ةلقتسملا ةءارقلاو
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