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 متى وأين نجتمع؟

عادةً  (BSGEسة )تجتمع جمعية اآلباء والمعلمين الخاصة بمدر

مساًء في يوم الثالثاء الثاني من كل شهر في  6:00في الساعة 

كافتيريا المدرسة. ويتضمن كل اجتماع وقتًا للتعرف على اآلباء 

ا، باإلضافة إلى األسئلة  اآلخرين، وموضوًعا و/أو ضيفًا خاصًّ
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 ماذا نفعل؟

  لتقديم دعم إضافي، يتيح انعقاد فعاليات خاّصة والخروج في رحالت؛ مما يسمح بوجود اآلباء والمعلمين معًا. إننا نتطوع 
( للمعلمين، والتي ال تغطيها ميزانية المدرسة. كانت مساهمات IBلدعم فرص اإلثراء للتالميذ وتدريب البكالوريا الدولية ) أننا نجمع األموال

 تخدامها في ِمنَح فصول التحضير الختبار الكفاءة الدراسية، وأنشطة التالميذ، والهدايا لدعم أعضاء هيئة التدريس.اآلباء في السابق يتم اس
 أطفالنا والمدرسة؛ حتى يمكننا التحدث بصوت واحد قوي بالنيابة عن احتياجات أطفالنا. إننا ندعم

جدول اجتماعات جمعية اآلباء والمعلمين للعام 

 2020/2019الدراسي 

 7:30إلى  6:00أيام الثالثاء من الساعة 

 مساء  

 سبتمبر/ أيلول 17

 أكتوبر/ تشرين األول 15

 نوفمبر/ تشرين الثاني 12

 ديسمبر/ كانون األول 10

 يناير/ كانون الثاني 14

 فبراير/ شباط 11

 مارس/ آذار 10

 أبريل/ نيسان 7

 مايو/ أيار 12

 يونيو/ حزيران 16
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ا، يُرجى إكمال هذه االستمارة.  في حالة التبرع من خالل شيك أو التبرع نقد 

 BSGE PTAاجعل الشيك مدفوًعا لحساب: 

 أرِسل الشيك أو المبلغ النقدي بالبريد مع االستمارة المكتملة إلى:

BSGE PTA 

Main Office 

34-12 36th Avenue 

Astoria, NY 11106 

 أو اطلب من طفلك إحضار التبرع واالستمارة إلى 
ه إلى "  ".BSGE PTAالمكتب الرئيسي، في ُمغَلَّف ُموجَّ

      االسم: _____________________________________

  البريد اإللكتروني: ______________________________

 العنوان:____________________________________

          ___________________________________ 

    الصف: _____    اسم الطفل)ة(: ___________________ 

 المبلغ المرفق: __________________ دوالر

 

 

 

 

 

 

 ( اليوم!BSGEادعم مدرسة )

ا، فإنه يصنع فارق ا ضخم ا. ا أم بسيط   كل تبرع، سواء أكان كبير 

 

 ما الذي يدعمه جمع التبرعات؟

، والتي ال تغطيها ( للمعلمينIB% من أموال التبرعات فرص اإلثراء للتالميذ وتدريب البكالوريا الدولية )100تدعم نسبة 

  ميزانية المدرسة.

 

على سبيل المثال، بدون دعمنا، فإن المدرسة لن يتوفر فيها برنامج ما بعد الدوام المدرسي. بفضل جمعية اآلباء والمعلمين، 
تصبح لدى التالميذ الفرصة في المشاركة في أنشطة، مثل علم الروبوتات، والمناظرات، وأولمبياد العلوم، والصحيفة 

 لرياضية المختلفة. وقد دعمنا كذلك استشاري شؤون الكلية، ورسوم البكالوريا الدولية، والرحالت.المدرسية، والفرق ا

 

 كيف يمكنني التبرع لصالح جمعية اآلباء والمعلمين؟

عبر اإلنترنت باستخدام الرابط الموجود على صفحة جمعية اآلباء يمكن إجراء التبرعات الشهرية أو التبرعات لمرة واحدة 
. ويمكن دفع الشيكات لحساب جمعية اآلباء والمعلمين الخاصة بمدرسة والمعلمين على الويب، أو من خالل شيك، أو نقد ا

(BSGE وإرسالها بالبريد إلى المكتب الرئيسي مع إكمال االستمارة على الجزء الخلفي. ويمكن دفع التبرعات النقدية في )

لة BSGE. وتَُعد جمعية اآلباء والمعلمين الخاصة بمدرسة )المكتب الرئيسي مع إكمال االستمارة كذلك ( جمعية خيرية ُمسجَّ

؛ لذلك فإن جميع المساهمات معفاة من الضرائب، ومؤهلة لبرامج مواَءمة الهدايا من شركة معينة، (3(c)501)تحت البند 

 فاسأل إذا كان صاحب العمل الخاص بك لديه أحد البرامج المؤهلة.

 

 لذي ينبغي علّي التبرع به؟كم المبلغ ا

. % هي المفتاح لذلك100المشاركة بنسبة فإن المساهمات بأي حجم، تصنع فارقًا ضخًما، وإن  -يُرجى التبرع بما تستطيع 

ع كل عائلة على التبرع بمبلغ  ا فقط في الشهر 50ما يعني  -دوالر إلى جمعية اآلباء والمعلمين  500وإننا نشج ِ أو أقل  دوالر 

( من خالل هدية شهرية أو تبرع BSGEوالَرين في اليوم على مدار السنة الدراسية. ويمكنك المساعدة في دعم مدرسة )من د

 لمرة واحدة، وتشجيع عائلتك وأصدقائك على دعم المدرسة كذلك.

 

ا 50  ( IBيدعم برنامج البكالوريا الدولية )  دوالر 

 الخاص بأحد التالميذ لمدة شهر

ا 250 يساعد في دعم تدريب المعلمين   دوالر 

 وفعاليات التكريم

 يدعم أحد األندية لفصل دراسي  دوالر 500

ا 750 يدعم الصحيفة المدرسية لفصل   دوالر 

 دراسي

 يتحمل تكاليف أحد األندية لمدة عام  دوالر 1000

 يدعم استشارات الكلية لمدة شهر  دوالر 2500

ا!كل مساهمة لها قيمتها، وكل   دوالر يُحِدث فارق 

 
 


