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 دراسي  كصف مدینتنا روعة بفضل المیدانیة! الرحالت  عودة

 نیویورك،  مدینة سكان أعزائي

  رحلة  في  بروكلین في )PS 46( مدرسة  من والثالث الثاني الصفین طالب  إلى االنضمام الثالثاء یوم سروري  دواعي  من كان لقد
  األزرق  الحوت مع التسكع في  الصباح  أمضینا بارك.  سنترال  منتزة في الطبیعة لتاریخ األمریكي المتحف  الرائع، متحفنا إلى میدانیة
  المفضلة أنھا بدت  والتي  -  الغاطسة والطیور  المرفأ، وفقمة  الشمالي، البحر  أسد عن المعروضات وتفقدنا  المحیطیة الحیاة قاعة في الكبیر

 الماء."  في وتسبح  الھواء في تطیر طیور  "إنھا  بحماس، أخبروني الثاني الصف من تلمیذین ألن لألطفال 

 والتمتع الطلق  الھواء  في  أطفالنا تعلّم وإمكانیة  الدراسیة فصولنا  لتوسیع الطبیعي التاریخ متحف  مثل مؤسسات  لدینا ألن للغایة ممتن أنا
  اآلن! عادت المیدانیة الرحالت  لكن الجائحة. فترة  معظم  خالل  ضاعت   التي العدیدة الفرص بین من  الفرص  تلك وكانت  مدینتنا. بروعة
  أبواب  بفتح المدینة أنحاء جمیع  في  ومعلمونا مدارسنا وقادة Adam Bravermanبرافرمان/  آدم ) PS 46( مدرسة  مدیر ویقوم

 النشطین.  واالكتشاف  االستكشاف خالل  من التعلّم وروح  أطفالنا خیال  ویشعلون  ...  رىأخ مرة  مدارسھم

  -  وإثارة  متعة أكثر التعلّم جعل   في  للمساعدة المیدانیة الرحالت  من الكاملة  االستفادة أحببت مدرسة، ومدیر  كمعلم عملي  فترة  خالل
 نیویورك.  مدینة  في  المتمثلة والفنون، والتاریخ  والعلوم  افة للثق المبھرة  الدیوراما إلى مكاتبھم خلف من األطفال  إلخراج 

Urban برنامج مثل برامج لدینا ألن  جداً   محظوظون ونحن  أخرى،  مرة بذلك القیام من مدارسنا تتمكن أن اآلن رائع ألمر  إنھ
Advantage،  الطبیعي للتاریخ األمریكي المتحف  مثل  -  الثقافیة المؤسسات من بالعدید االستمتاع لتسھیل وعائالتنا لمدارسنا متاحة  -  

ً  مدینتنا من تجعل التي  األسرة.  وتربیة للعیش متمیزاً  مكانا

  ذكرني -  فضول وال  االستغراب من  بشعور تضيء  وجوھھم  لرؤیة -  تالمیذنا مع مذھلة میدانیة رحلة في   للذھاب فرصة  على الحصول  إن
 لقیامي امتناني مدى  عن أعرب  أن  أود  الشكر، عید أسبوع من اقترابنا ومع ألطفالنا.  الرائع وبالوعد ...  لمدینتنا الملھمة  بالقوة  أخرى، مرة

  العامة المدارس من جزءاً  لكونكم شكراً  وتعلیمھم.  أطفالنا تجاه  القوي االلتزام ھذا بمثل یتمتع مجتمع  من كجزء  بھ  والقیام  ... ھذا بعملي
ً  إلیكم وأرسل  نیویورك، مدینة في  ومباركة.  سعیدة  عطلة  بقضاء تمنیاتي بخالص جمیعا

https://www.amnh.org/
https://www.urbanadvantagenyc.org/
https://www.urbanadvantagenyc.org/
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 ً  عالیاً، نحلّق سویا

 David C. Banks بانكس/  سي دیفید
 التعلیم مستشار

 
 --- 

 
 . إلغاء االشتراك یرجى  )،PS+You(  لنشرة اإللكتروني  البرید برسائل التوّصل في  ترغبون ا دتعو لم إذا
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