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 أعزائي العائالت،

ية من كل يوم، يعمل المعلمون والتالميذ واألسر من جميع أنحاء المدينة بجد لضمان تمتع مدارسنا ببيئات تتسم بالترحاب والشمول للجميع، وخال
 المدارس العامة بمدينة نيويورك.التمييز والتعصب من أي نوع. ال يوجد مكان لمعاداة السامية أو العنصرية أو الكراهية في 

 
ؤكدون يصبح هذا االلتزام حقيقيًا في الفصول الدراسية وممرات وساحات المدارس حيث نعمل جميعًا بنشاط لضمان أن التالميذ والموظفين واألسر ي

 ولكل شخص دور يقوم به. -على ذلك. إن األمر متروك لنا جميعًا 
 

تزويد المدارس واألسر بالموارد التي تعزز الوعي والفهم للمجتمعات القيام ب( DOEلتعليم في مدينة نيويورك )كجزء من هذا الجهد، تواصل إدارة ا 
لتعليم قد وسعت المتنوعة في مدينتنا، والتي تُظهر قوة الكراهية المدمرة. وللوفاء بالتزامنا ومواصلة هذا العمل الهام، يسرنا أن نعلمكم بأن إدارة ا

 حي للهولوكوست.التذكاري النصب ال -التراث اليهودي  شراكتها مع متحف

، سيتمكن جميع تالميذ المدارس العامة في مدينة نيويورك من زيارة المتحف مع ما يصل إلى 2020أغسطس/ آب،  30بدًءا من اليوم وحتى يوم  
 ثالثة أفراد من أسرهم مجانًا.

 Battery Park، في باتري بارك سيتي )(Battery Place 36العنوان )بالنصب التذكاري الحي للهولوكوست  -يقع متحف التراث اليهودي  

City.بمنهاتن، على مسافة قريبة من العديد من خطوط قطار االنفاق ) 

الحالي في مدرسة عامة بمدينة نيويورك )هوية التلميذ)ة( أو عند الوصول، يرجى التوجه إلى مكتب خدمات الزوار في المتحف مع إثبات للتسجيل 
يتم تقديمها باللغة اإلنكليزية أو اإلسبانية أو الفرنسية  التي استخدام خدمة الدليل الصوتي وتشمل زيارتكمأحدث بطاقة تقرير(، وهو أمر مطلوب. 

 أو العبرية أو الماندرين أو األلمانية أو البولندية أو الروسية.

فر مزيد من المعلومات حول زيارة المتحف، بما في ذلك ساعات الدوام والعطالت، على موقعه على اإلنترنت عبر الرابط يتو

(information-https://mjhnyc.org/visitor تأكدوا من القراءة عن .)العديد من المعارض المتاحة بالمتحف ( )متاح باللغة اإلنكليزية فقط

 وتحديد األفضل لعائلتكم، مع مراعاة أعمار أطفالكم.

سكان ا مدينة نيويورك هي أعظم مدينة في العالم، ونظامنا المدرسي هو األكثر استثنائية في البالد بسبب التنوع الهائل في مجتمعنا. نحن جميعً 
، نريد أن نتجاوز التسامح والقبول إلى مكانة أعلى من االحتفال النشط واإلدماج في كل فصل لعريقةسكان هذه المدينة ا، وبصفتنا مدينة نيويورك

 دراسي، وفي كل مدرسة.
 

 نتمنى أن تتمكنوا من االستفادة من هذه الفرصة الهامة.
 

 متحدون معاً،
 
 Richard A. Carranza 
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