
 

T&I 31199 REC Overview for Families (Arabic) 

 لمحة عامة للعائالت

 ؟(RECما هو مركز اإلثراء اإلقليمي ) 

( هو مكان آمن لإلثراء، أنشأته إدارة التعليم لمدينة نيويورك لتوفير الرعاية ألطفال المستجيبين األوائل الذين لهم دور حاسم في RECمركز اإلثراء اإلقليمي )

  (.COVID-19جهود االستجابة لجائحة كورونا )

، وخدمة رعاية يوميا  المدينة تقّدم برنامج التعليم عن بعد؛ وثالث وجبات من الطعام الساخن  أنحاء المئة عبرالبالغ عددها ( RECكل مراكز اإلثراء اإلقليمي )

( مراكز رعاية الطفولة المبكرة باإلضافة إلى مواقع للمستويات RECتشمل مراكز اإلثراء اإلقليمي ) األطفال؛ إلى جانب تدريس الفن والموسيقى والتربية البدنية.

  وستكون متاحة في كل منطقة تعليمية. 12الدراسية من صف الروضة إلى الصف 

ا، سنسعى إلى إضافة مقدمي الرعاية الصحية، والمستجيبين األوائل، وعمال النقل الرئيسيين. وبينما نمضي قدم  خاصة ل موجها  سيكون المستوى األول من التواصل 

 مزيد من مقدمي الخدمات األساسية واألطفال في المالجئ.

، ونحن بصدد العمل مع إدارة الصحة (RECمن أجل مصلحة طالبنا الذين هم في وضع صحي ضعيف، فإننا ال نوصي بحضورهم مراكز اإلثراء اإلقليمي )

  لضمان حصولهم على خدمات طبية مستمرة.

   ؟(RECإلثراء اإلقليمي )متى ستفتح مراكز ا

 .2020مارس/ آذار  23( في العمل يوم االثنين RECستبدأ مراكز اإلثراء اإلقليمي )

 كيف يمكنني تسجيل طفلي؟

صحة العامة؛ والموظفين تتواصل إدارة التعليم مع العاملين األساسيين، بما في ذلك المستجيبون األوائل وعمال الرعاية الصحية؛ وعمال النقل العمومي؛ وعمال ال

مكن الوصول إليه بسهولة. سوف تتم األساسيين لوكالة المدينة؛ والمنظمات والوكاالت الشريكة للمساعدة في تسجيل أطفالهم من خالل نموذج عبر اإلنترنت ي

  أسرة التلميذ)ة( بخطاب يتضمن موقع العرض، وسنعطي األولوية للقرب الجغرافي من محل إقامتهم. وستتوصلاالستجابة 

   ؟(REC)هل يحتاج طفلي إلحضار أي شيء معه إلى مركز اإلثراء اإلقليمي 

ا )على سبيل المثال، كمبيوتر محمول، أو جهاز لوحي، أو هاتف ذكي( يمكنه استخدامه في التعليم عن ُبعد، إن أمك   ن.يجب أن يحضر طفلك جهاز 

 كيف سيبدو اليوم النموذجي؟

  مساءً  6:00 –صباحاً  7:30ساعات الدوام: 

 جدول البرنامج المبدئي: 

 الصباح: فرص للتعلّم عن بعد ●

 عد الظهر:ب ●

 الفنون   ⁓

 مساء( 6 –مساء  3التربية البدنية واأللعاب الرياضية ) ⁓

 كيف يمنكم الحفاظ على مراكز اإلثراء اإلقليمي آمنة؟ 

 6ي ذلك الحفاظ على مسافة إنَّ صحة وأمن التالميذ وطاقم العاملين لدينا هي أهم أولوياتنا. سيتم اتباع جميع بروتوكوالت التباعد االجتماعي في اإلقليمي، بما ف

زل. سيتم تنظيف وتطهير المواقع طالب. يجب على أي شخص مريض البقاء في المن 9أقدام بين األشخاص وتحديد عدد الطالب في الفصول الدراسية بأقل من 

 بانتظام.

 من هم الموظفون الذين سيعملون في هذه المواقع؟

( من قبل موظفي وزارة التعليم، باإلضافة إلى موظفين لدى شركائنا في عشرات من المنظمات المجتمعية. نحن ممتنون RECيتم تشغيل مراكز اإلثراء اإلقليمية )

 يم الذين عرضوا المساعدة في العمل في هذه المواقع.للعديد من موظفي إدارة التعل

 هل لديكم أسئلة أخرى؟

 للحصول على مزيد من المعلومات. schools.nyc.gov/recsزوروا الموقع اإللكتروني: 


