
8 يونيو/ حزيران، 2009 • 9:00 صباحًا — 2:00 بعد الظهر

The Metropolitan Museum of Art بمتحف 
)82nd Street( 1000 بالقرب من شارع Fifth Avenue :بالعنوان

 من أجل التسجيل لحضور هذا اللقاء، المرجو تعبئة قسيمة التسجيل وإعادتها إلى منسق 
شؤون اآلباء بمدرستكم في موعد أقصاه 22 مايو/ أيار، 2009

يتشّرف مكتب متعلمي اللغة اإلنكليزية، ومكتب الفنون والمشاريع الخاصة، ومكتب المشاركة والتأييد العائلي، 
ومكتب الشؤون العامة والمجتمعية، ومؤسسة “قادة التعّلم” بتقديم لقاء تحت شعار 

خّططوا لصيف مليء باألنشطة التعليمية والترفيهية!
 )ELL( لقاء من أجل آباء التالميذ متعلمي اللغة اإلنكليزية 

ومتعلمي اللغة اإلنكليزية السابقين
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يتشّرف مكتب متعلمي اللغة اإلنكليزية، ومكتب الفنون والمشاريع الخاصة، ومكتب المشاركة والتأييد العائلي، 
ومكتب الشؤون العامة والمجتمعية، ومؤسسة “قادة التعّلم” بتقديم لقاء تحت شعار 

لقاء من أجل آباء التالميذ متعلمي اللغة اإلنكليزية 
)ELL( ومتعلمي اللغة اإلنكليزية السابقين

خّططوا لصيف مليء 
باألنشطة التعليمية 

والترفيهية!
 The Metropolitan  متحف 

Museum of Art
اإلثنين 8 يونيو/ حزيران، 2009

استمارة التسجيل لحضور الفعاليات
للتسجيل لحضور الفعاليات، نرجو تعبئة هذه القسيمة وإعادتها إلى منسق شؤون اآلباء في موعد أقصاه يوم 22 مايو/ أيار، 2009.

:)Parent/Guardian Name( األمر )اسم الوالد)ة(/ ولي)ة 
 ________________________  :)Last( االسم األخير   ____________________________  :)First( االسم األول
 __________  :)Borough( الحي   ____  :)District( المنطقة التعليمية   ____________  :)School( المدرسة

 :)School Type( نوع المدرسة School 
))Elementary School )K-6( )6 مدرسة ابتدائية )من الروضة إلى الصف q   

 )Middle /Junior High( مدرسة متوسطة/ إعدادية q 
)High School( مدرسة ثانوية q 

)Other( غير ذلك q
 _________ :)Email( البريد اإللكتروني    :)Parent/Guardian Telephone Number( األمر )رقم هاتف الوالد)ة(/ ولي)ة
 ________________________________________________________   :)Home Address( عنوان المنزل
)State( الوالية  )City( المدينة  )Street( الشارع  

q نرجو التعليم على هذا المربع إذا كنتم في حاجة إلى خدمات الترجمة.
لكي نتمكن من القيام بخدمتكم بأحسن صورة، نرجو منكم إدراج أية احتياجات خاصة لديكم )مثل، المساعدة بالمقعد المتحرك(:

________________________________________________________________________________
المرجو ذكر العدد اإلجمالي لألشخاص الذين سيحضرون: _______________________________________________ 

 كيفية الوصول: 
.(Fifth Avenue( ثم تمشى ثالث نواص غربًا إلى شارع )86th Street( من الجهة الشرقية لمنهاتن: استقل قطار رقم 4 أو 5 أو 6 إلى محطة

 من الجهة الغربية لمنهاتن: استقل قطار رقم 1 إلى محطة )86th Street( ثم الحافلة رقم M86 عبر سانترال بارك إلى شارع )Fifth Avenue(؛ أو استقل قطار C إلى شارع 
.(Fifth Avenue( عبر سانترال بارك إلى M79 ثم الحافلة )81st Street)
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