اقتباسات من أقول التالميذ
"إن أكثر شيء أحبه في مدرسة ( )Grant Avenueهو المعلمين.
إنهم يتمتعون باللطف والرغبة في المساعدة .لقد تعلمت الكثير
منهم".
 التافيا دوبسن 12 ،سنة"إن ذكرياتي المفضلة في مدرسة ( )Grant Avenueهي عندما
ألتقيت بصديقتي المفضلة ،ياسمين ،في صف الروضة .نحن اآلن
في الصف الخامس ،وبقينا أصدقاء مخلصين منذ ذلك الوقت .لقد
كونت هنا العديد من الصداقات الرائعة ،مثل صداقتي بياسمين".
 كاتيال بريتو 10 ،سنوات"إن الشيء المفضل لدي في مدرسة ( )Grant Avenueهو
وجود العديد من األشخاص الطيبين .فهناك العديد من المعلمين
الذين يمكنهم مساعدتي" .
 فرانك مارتيناز 10 ،سنوات"إن الشيء المفضل لدي في مدرسة ( )Grant Avenueهو أنني
أشعر دوما ً باألمان .فلدينا العديد من المعلمين الرائعين وحراس
األمن".
 أليخاندرو سميث 10 ،سنوات"تقوم مديرة المدرسة ،السيدة /إيرات ،ومنسقة شؤون اآلباء،
السيدة /تشيري ،بجهود كبيرة من أجل جعل تجربتنا التعليمية
رائعة ومفيدة".
 -رونالدو هينلي 10 ،سنوات

مهمتنا
إننا في مجتمع مدرسة ( Grant Avenue
 )Elementary Schoolنقدر جميع
األشخاص :فلكل واحد منا نقاط قوة،
وأهداف ،ومسؤوليات ،وصوت .ويشعر كل
من التالميذ واألسر والتربويين بحب التعلّم
والتحمس له .دروسنا مفيدة ،ومرتكزة على
مشاكل ،ومصممة حسب احتياجات التالميذ.
إن مهمتنا تتمثل في قيامنا بالتعاون لخلق
محيط يتسم باألمان والدعم والثقة ،ويشجع
على االمتياز األكاديمي والتحدي بحيث
تصبح إمكانيات النجاح غير محدودة.

"مدرسة ( )Grant Avenueهي أفضل المدارس على اإلطالق!
أنا لن أترك هذا المكان أبداً أبداً .حتى عندما أصبح بالغة! لن أتركه
أبداً!"
 -إيملي أستافز 8 ،سنوات

مدرسة ( )Grant Avenue Elementaryاإلبتدائية
250 E. 164th Street
Bronx, New York, 10456
الهاتف)718( 681-6288 :
 ،Kristin Eratمديرة المدرسة
(T&I 24021 (Arabic










خدمات الدعم:
عالج وظيفي
خدمات االستشارات
عالج طبيعي
خدمات عالج عيوب الكالم
فصول أصغر من حيث عدد التالميذ
تدريس الفريق
خدمات التدخل األكاديمي
برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة ثانية ()ESL

لمحات عامة:
القيم اآلساسية لمدرسة
()Grant

البرامج المتخصصة
 مجموعة متنوعة من برامج الفنون المرئية
والفنون األدائية
 التربية الموسيقية
 تعليم الرقص
 التربية البدنية
 تعليم الفنون





جمعية اآلباء والمعلمين ()PTA
جمعية لآلباء والمعلمين ( )PTAومنسق آباء
نشط
أيام للتسوق المستقل
كرنفال الهالويين
سوق التحف والمنتجات اليدوية

 معلمون مخضرمون
 ورش عمل شهرية لآلباء
 مختبر للكمبيوتر على أحدث طراز وتقنيات داخل
الفصل
 حديقة مدرسية
 عرضان أدائيان سنوياً ،وبرامج فنية قوية
 مهرجان متعدد الثقافات
 شراكة مع مشروع القراءة والكتابة التابع لكلية
المعلمين بجامعة كولومبيا
 رحالت تعليمية قصيرة في جميع أنحاء مدينة
نيويورك
 برنامج بناء الشباب الصغار ( )BYPلما بعد الدوام
الدراسي
 مختبر العلوم
 برنامج ثنائي اللغة

في مجتمع مدرسة (،)Grant Avenue
تعمل اإلدارة ،والمعلمون ،واآلباء ،والتالميذ
سويا ً لخلق بيئة تعلم يتمكن فيها جميع التالميذ
من التفوق .إننا نؤمن بأن األمن والسالمة،
والثقة ،ونقاط القوة ،كلها يؤدي إلى النجاح.

االلتزام بتحقيق العافية
 بوفيه السلطات
 فصول التوعية بالعافية
 المركز الصحي بالمدرسة
( Morris
)Heights Health Center
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