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 ،)Urban Advantageأعزائي عائالت تالمیذ برنامج (
وھو عبارة عن مبادرة مدرسیة مثیرة في مادة  -) Urban Advantageتھانینا! تشارك مدرسة طفلكم في برنامج (

نیویورك وإشراكھ في العلوم. ھذه فرصة رائعة تتیح لطفلكم التعرف على المؤسسات الثقافیة الغنیة بالعلوم في مدینة 
خبرات علمیة خارج المدرسة. سوف تكون لدیكم فرصة لمرافقة طفلكم، وكذا األسرة بأكملھا، للتمتع بالمتاحف وحدائق 

الحیوان والحدائق النباتیة ومتحف األحیاء المائیة بنیویورك. یصف ھذا الكتیب البرنامج ویشرح كیف یمكن لعائلتكم 
 ).Urban Advantageي ألي من ثمان مؤسسات ثقافیة غنیة بالعلوم في برنامج (االستفادة من الدخول المجان

 
 ؟)Urban Advantageما ھو برنامج (

)Urban Advantage) ھو برنامج لعموم المدینة بھدف دعم تعلیم العلوم والبحوث العلمیة. یربط برنامج (Urban 
Advantage بإثارة االكتشاف العلمي والتعلم التي تتم في ثمان من المؤسسات ) المدارس، والمعلمین، والتالمیذ، واألسر

 الثقافیة الغنیة بالعلوم والشھیرة.
) یعّد معلمي العلوم الستخدام Urban Advantageباإلضافة إلى إتاحة الدخول المجاني للتالمیذ وأسرھم، فإن برنامج (

النباتیة ومتحف األحیاء المائیة في مدینة نیویورك للقیام موارد المتاحف الغنیة بالعلوم، وحدائق الحیوان والحدائق 
بالتحقیقات العلمیة، وتزود المدارس المشاركة  بأجھزة وأدوات لمساعدة التالمیذ على مواصلة مشاریعھم في الفصل 

 الدراسي وفي المنزل.
 )COVID-19استكشاف األنشطة خالل جائحة (

ت الشریكة لھ بصحة وسالمة المشاركین لدینا. یعمل شركاؤنا في ) والمؤسساUrban Advantageیلتزم برنامج (
) مع مدارس مثل مدرستكم لتطویر فرص التعلّم عن بُعد القائمة على العلم للنالمیذ وأفراد األسرة. یمكن UAبرنامج (

ن تجلب ، والتي یمكن أ)Weather Bingo) أو (Plant Triviaللمدارس والعائالت االستمتاع بتجارب مثل لعبة (
) أیًضا UA). یمتلك شركاؤنا في برنامج (UAالمرح والمحتوى العلمي إلى منزلكم بمساعدة مدرس العلوم بمؤسسة (

العدید من الموارد اإلضافیة عبر اإلنترنت بما في ذلك كامیرات الحیوانات الحیة في حدیقة حیوان البرونكس ومتحف 
) على الرابط UAتاتن آیالند. یرجى زیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة (األحیاء المائیة بنیویورك وحدیقة الحیوان باس

/learning-remote-www.urbanadvantagenyc.org/ua /https:/ ) وعلى موقعYouTube والوسائط (
المباشرة والزیارات االفتراضیة واألدوات الرقمیة األخرى للمساعدة في التعلّم عن بُعد. االجتماعیة للعثور على الفعالیات 

استفسروا من معلم  الشخصیة!) بكمیات محدودة للقیام بالزیارات UA Student + 3باإلضافة إلى ذلك، ستتوفر قسائم (
ل على مزید من المعلومات وكیفیة ) الخاص بطفلكم أو منسق شؤون اآلباء للحصوUAالعلوم المسؤول عن برنامج (

 الحصول على قسائمك للزیارات الشخصیة.
) UAباستخدام األبحاث واإلرشادات من الوكاالت المحلیة والوالئیة والفیدرالیة، أنشأت مؤسسات العلوم في برنامج (

). Student+3قسائم (إجراءات أمان ومساحات معدلة حتى تتمكن العائالت من االستمتاع بمواقعنا بأمان باستخدام 
من ھذا  7إلى  4یمكنكم االطالع على ساعات الدوام الحالیة باإلضافة إلى معلومات الحجز لكل موقع على الصفحات من 

 الدلیل.
  ما ھي األماكن التي نستطیع زیارتھا؟ أین ھي؟

 "Urban Advantageتقع المؤسسات الثمان المشاركة في برنامج "
 بمدینة نیویورك، وھي المتحف األمریكي في جمیع األحیاء الخمسة

 للتاریخ الطبیعي، وحدیقة الحیوانات في برونكس، والحدیقة النباتیة
 في بروكلین، وقاعة العلوم في نیویورك، والحدیقة النباتیة بنیویورك،

 والحدیقة النباتیة بكوینز، وحدیقة الحیوانات في ستاتن آیلند. یمكنك أن 
 عات الدوام، وتفاصیل الدخول، ومعلوماتتجد في ھذا الكتیب، سا 

 .إضافیة ھامة لكل مؤسسة
 

https://www.urbanadvantagenyc.org/ua-remote-learning/
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 ؟)UAما نوع األشیاء التي یقدمھا شركاءنا في مؤسسة (
والعلوم. إن المؤسسات الثقافیة ذات المستوى العالمي بمدینة نیویورك ھي أماكن رائعة للزیارة، والمتعة، 

 على سبیل المثال:
  استكشف علم الفیزیاء بتسلق نسیج عنكبوت عمالق ثالثي األبعاد أو سباق المزلجات نحو األسفل في ملعب

 العلوم في الھواء الطلق في متحف نیویورك للعلوم.
 لیة القدیمة قُم بجولة إیكولوجیة حول العالم في مستنبتات حدیقة نیویورك النباتیة، أو اكتشف الغابات األص

 فداناً. 250على مساحتھا التي تبلغ 
  في حدیقة الحیوان بستاتن آیالند، اكتشف عالم الزواحف والبرمائیات في جناح الزواحف، أو قُم بالتنزه في

 الغابات االستوائیة لمشاھدة القردة، والخفافیش، والطیور. اكتشف ساحة االسطبل وأطعم الحیوانات بنفسك!
  مركز الزوار واإلدارة الجدید "الصدیق للبیئة" في حدیقة كوینز النباتیة الطاقة بنسبة أقل بـ  كیف یستھلك

) QBG% من مبنى تقلیدي بنفس الحجم؟ قُم بزیارة حدیقة كوینز النباتیة (80% والمیاه بنسبة أقل بـ 40
 لمعرفة الجواب وغیر ذلك الكثیر.

  إذا كان طفلك یحب األحجار والكواكب ویرید أن یرى ما ھو قُم بزیارة المتحف األمریكي للتاریخ الطبیعي
 جدید في الفضاء الخارجي.

  استمتع بالمجموعات الخاصة في حدیقة بروكلین النباتیة، من أشجار بونساي الصغیرة وأشجار القیقب
 ).Steinhardt Conservatoryالشاھقة، أو قُم بزیارة الموائل المتنوعة في مستنبتات (

 صنف من الحیوانات من  600أكبر حدیقة للحیوانات داخل مدینة في أمریكا واقترب ألكثر من  قُم بزیارة
جمیع أنحاء العالم في حدیقة الحیوان بالبرونكس. تعرف على حیوانات، وطیور وزواحف، وحشرات غریبة 

 وأكثر من ذلك.
التي تتھادى، وحیوانات الفظ عّرف عائلتك على العلوم البحریة وشاھد األسماك الملونة، وطیور البطریق 

ب المحیط الثقیلة، وأكثر من ذلك في متحف األحیاء المائیة بنیویورك. تأكد أیًضا من االطالع على عجائ
 المعروضة ھناك. الجدیدة: أسماك القرش!
أینما ستذھب، من المؤكد أن عائلتك سوف تعثر على احتفاالت وبرامج وفعالیات وتلك ھي البدایة فقط. 

 وأشیاء كثیرة ممتعة لمشاھدتھا والقیام بھا. خاصة
، وانقر www.urbanadvantagenyc.org ) على الرابطUAقُم بزیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة (

" للحصول على المزید من المعلومات حول البرامج Plan Your Tripعلى قسم تخطیط الرحالت "
 والفعالیات الخاصة!

 زیارتھا؟كم عدد األماكن التي نستطیع 
) UA( ) للدخول المجاني رقمیًا لتالمیذ برنامجStudent+3) من قسائم (2سیتم توفیر قسیمتین (

كل للوصول إلى أي من المتاحف المشاركة وحدائق الحیوان والحدائق النباتیة ومتحف األحیاء المائیة. 
أحد المدعوین شخصاً راشداً. قسیمة تسمح بدخول التلمیذ(ة) وما یصل إلى ثالثة مدعوین. یجب أن یكون 

سیساعدك معلم العلوم أو منسق شؤون اآلباء الخاص بطفلك في الوصول إلى ھذه القسائم، ویمكن أن 
 یدعمك في تنظیم زیارة.

 ما ھي رحلة المجتمع المدرسي؟
) رحلة للمجتمع المدرسي إلى مؤسسة من Urban Advantageتنظم المدارس المشاركة في برنامج (

ت خالل عطلة نھایة األسبوع أو في إحدى العطالت المدرسیة. وتوفر النقل والدخول مجاناً. یرجى المؤسسا
، 2021-2020مالحظة أن رحالت المجتمع المدرسي الشخصیة لن تكون متاحة خالل العام الدراسي 

اء للحصول یرجى سؤال معلم طفلك في مادة العلوم أو منسق شؤون اآلب .ستنتقل إلى تنسیق عبر اإلنترنتو
 على مزید من المعلومات.

 ھل یمكن للمؤسسات مساعدة طفلي في ابحاثھ العلمیة؟
) على الرابط UAنعم! یمكن للتالمیذ القیام بزیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة (

www.urbanadvantagenyc.org" والنقر على العنوان ،Do Science للحصول على رابط إلى "
 .استمارة البرید اإللكتروني لمساعدة التالمیذ
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 كیف یمكنني دعم تعلم العلوم لطفلي؟
 

 

 في البیت: 
  شجع طفلك على المالحظة، وطرح األسئلة، والتجربة لتنمیة

فھمھ للعلوم. وفر فرصاً دوریة لتعلم العلوم في البیت وفي 
 المجتمع من خالل اللعب بالداخل، 

  العامة، والمتاحف، وحدائق الحیوان والرحالت إلى الحدائق
ومتحف األحیاء المائیة، والمنتزھات، ومراكز الطبیعة، ومواقع 

 أخرى غنیة بالعلوم في مجتمعك.
 ) خطط للقیام بزیارة للمؤسسات المشاركة في برنامجUA (

حسب اھتمام طفلك أو فضولھ أو الحاجة لجمع البیانات أو 
 لخاصة بھ.المعلومات الالزمة البحاث العلوم ا

  .إن الكتب، اصطحب طفلك إلى المكتبة للقراءة والبحث العلمي
) أو National Wildlifeوالجرائد، والمجالت مثل (

)Natural History(.ھي مصادر جیدة للمعلومات ، 
 

 كُن شریكاً في تعلیم طفلك:
  .تواصل مع طفلك ومع معلمھ بشكل دوري 
  واألنشطة االفتراضیة.انضم إلى طفلكمفي االجتماعات 
   احضر االجتماعات المدرسیة العامة عبر اإلنترنت وأمسیات

العلوم للعائالت. استفسر من معلم العلوم لطفلك ومنسق شؤون 
 اآلباء بشأن فرص المشاركة واإلثراء عن بُعد.

 

 ) المساعدة؟Urban Advantageكیف یستطیع برنامج (

 ) استخدم قسائم Student +3إلى أي  مجانیةبزیارات  ) للقیام
). إذا Urban Advantageاثنتین من مؤسسات برنامج (

كانت لدیك أیة أسئلة، یمكنك طرحھا على معلم العلوم الخاص 
 بطفلك.

 ) إسأل معلم العلوم أو منسق شؤون اآلباء حول رحالتUA (
االفتراضیة المجانیة، المقدمة من شركائنا من المتاحف أو حدائق 

متحف األحیاء المائیة، أوالمنتزھات. قُم بزیارة  الحیوان، أو
) على الرابط UAالموقع اإللكتروني لبرنامج (

www.urbanadvantagenyc.org   للتعرف أكثر على
استقصاءات العلوم الطویلة وللتعرف على الفعالیات والمعارض 

 Urbanالخاصة والمؤسسات الثمانیة المشاركة في برنامج (
Advantage.( 

  تتوفر أیضاً المساعدة ألبحاث العلوم الفردیة بواسطة البرید كما
) على UAاإللكتروني: قُم بزیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة (

، وانقر على www.urbanadvantagenyc.orgالرابط 
" للحصول على رابط إلى استمارة Do Scienceالعنوان "

 البرید اإللكتروني لمساعدة التالمیذ.

العثور على معلومات حول كیفیة تخطیط إین یمكنني  
 )؟ Urban Advantageزیارتنا لبرنامج (

 

 

 American Museumتحف األمریكي للتاریخ الطبیعي (الم
of Natural History( 

amnh.org 
 

 212-769-5100  الھاتف:
صباحاً إلى  10:00األربعاء إلى األحد، من الساعة  ساعات الدوام:

 مساًء، مغلق في یوم عید الشكر وعید المیالد.  5:30
للحصول  visit-your-www.amnh.org/plan انظر الرابط

 على معلومات الدخول.
العام باإلضافة إلى القسائم متوفرة للدخول  معلومات القسائم:

) لمشاھدة جمیع AMNHمعرض واحد. قُم بزیارة موقع (
 المعارض المتاحة. 

 حجز التذاكر ضروري.
) UAقُم بزیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة ( مساعدة التالمیذ:

، وانقر على www.urbanadvantagenyc.orgعلى الرابط 
استمارة البرید " للحصول على رابط إلى Do Scienceالعنوان "

 اإللكتروني لمساعدة التالمیذ.
  

http://www.amnh.org/plan-your-visit
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 حدیقة الحیوان بالبرونكس
bronxzoo.com 

 718-220-5100   الھاتف: 
 مساءً  5:00صباحاً إلى  10:00مفتوحة یومیاً من  ساعات الدوام:

 rg/affiliate?vid=5&vs=1https://tickets.wcs.o قُم بزیارة الرابط
لحجز التذاكر الموقوتة الخاصة بك إلى حدیقة الحیوان بالبرونكس باستخدام قسیمة 

)UA ستحتاج إلى رقم القسیمة واسم المدرسة لحجز التذاكر (اطلب المساعدة من (
 مدرس العلوم أو منسق شؤون اآلباء).

یوم عید الشكر، ویوم عید المیالد، ویوم رأس السنة تقفل حدیقة الحیوانات في 
 ویوم ذكرى مارتن لوثر كینج.

) وما یصل إلى UAالقسائم صالحة لدخول أحد تالمیذ برنامج ( معلومات القسائم:
أشخاص آخرین، باإلضافة إلى الدخول إلى أحد العروض المدفوعة التالیة:  3
)Jungle World) طوال السنة، أو (Wild Asia Monorail مارس/ آذار (
أكتوبر/ -) أبریل/ نیسانButterfly Gardenأكتوبر/ تشرین األول، أو ( -

دیسمبر/ كانون  -) أبریل/ نیسان Congo Gorilla Forestتشرین األول، أو (
 األول. تكلفة موقف السیارات غیر متضمنة.

الرابط ) على UAقُم بزیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة ( مساعدة التالمیذ:
www.urbanadvantagenyc.org عنوان "ال وانقر علىDo 

Science.للحصول على رابط إلى نموذج البرید اإللكتروني لمساعدة التالمیذ " 

 حدیقة بروكلین النباتیة

bbg.org 

 718-623-7200 الھاتف: 

 -أكتوبر/ تشرین األول، الثالثاء  -ساعات الدوام: مارس/ آذار 
 مساءً  6 -صباًحا  10األحد، 

للحصول  https://www.bbg.org/visit اطلع على الرابط 
 على معلومات حول كیفیة حجز دخولك الموقوت.

نرجو االطالع على الموقع اإللكتروني  معلومات القسائم:
 www.bbg.org للحصول على معلومات حول مجموعات

بما في ذلك مھرجان  البرامج والعروض الخاصة،النباتات لدینا، و
ي فصل الخریف ) فChile Pepper Festivalالفلفل الحار (

 ) في الربیع.Sakura Matsuriومھرجان تفتح أزھار الكرز (

) UAقُم بزیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة ( مساعدة التالمیذ:
، وانقر www.urbanadvantagenyc.org على الرابط 

ى رابط إلى " للحصول علDo Scienceعلى العنوان "
 استمارة البرید اإللكتروني لمساعدة التالمیذ.

 

https://tickets.wcs.o/
https://tickets.wcs.o/
http://www.bbg.org/visit
file://CENTRAL.NYCED.ORG/DoE$/Translation%20Unit/Projects/32179%20OCIPL%202020-2021%20Urban%20Advantage%20Family%20Voucher%20Guide/2_TR/%E2%80%8Ehttp:/www.bbg.org
file://CENTRAL.NYCED.ORG/DoE$/Translation%20Unit/Projects/32179%20OCIPL%202020-2021%20Urban%20Advantage%20Family%20Voucher%20Guide/2_TR/%E2%80%8Ehttp:/www.bbg.org
file://CENTRAL.NYCED.ORG/DoE$/Translation%20Unit/Projects/32179%20OCIPL%202020-2021%20Urban%20Advantage%20Family%20Voucher%20Guide/2_TR/%E2%80%8Ehttp:/www.bbg.org
http://www.urbanadvantagenyc.org/
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 متحف األحیاء المائیة بنیویورك
nyaquarium.com 

 718-265-3474 الھاتف:
صباحاً. یختلف  10:00مفتوح یومیاً على الساعة  ساعات الدوام:

 وقت اإلغالق حسب الفصول.
قُم بزیارة الرابط  معلومات القسائم:

 rg/affiliate?vid=5&vs=1https://tickets.wcs.o 
لحجز التذاكر الموقوتة الخاصة بك إلى متحف األحیاء المائیة 

) ستحتاج إلى رقم القسیمة واسم UAبنیویورك باستخدام قسیمة (
حجز التذاكر (اطلب المساعدة من معلم العلوم أو منسق المدرسة ل

 شؤون اآلباء).
) UAقٌم بزیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة ( مساعدة التالمیذ:

وانقر  www.urbanadvantagenyc.org على الرابط 
رابط إلى " للحصول على Do Scienceعلى العنوان "

 استمارة البرید اإللكتروني لمساعدة التالمیذ.

 nybg.orgدیقة نیویورك النباتیة ح
 718-817-8700  الھاتف:

 5صباًحا حتى  10الحدیقة مفتوحة من الساعة  ساعات الدوام:
مساًء، من الثالثاء إلى األحد، وفي العطالت الفیدرالیة التي توافق 

مثل یوم  المدارس مغلقةیوم اإلثنین (أیام اإلثنین التي تكون فیھا 
 الذكرى ویوم كولومبوس وما إلى ذلك). 

 .2021لعطالت الفیدرالیة لعام اانقر ھنا لالطالع على  
 

رة الحدیقة عن طریق استرداد قسیمتك یمكنك زیا معلومات القسائم:
 عند الدخول/ شباك التذاكر. 

 الحجز غیر مطلوب.
) على UAقٌم بزیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة ( مساعدة التالمیذ:

على  وانقر www.urbanadvantagenyc.org الرابط 
" للحصول على رابط إلى استمارة البرید Do Scienceالعنوان "

 اإللكتروني لمساعدة التالمیذ.
 

 

https://tickets.wcs.org/affiliate?vid=5&amp;vs=1
http://www.urbanadvantagenyc.org/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enUS888US888&amp;sxsrf=ALeKk02uLivSb5roXFzW37okC2oHe186Rw:1605907095988&amp;ei=lzK4X8jeO5Gx5NoPlYmJ4AI&amp;q=federal+holidays+2021&amp;oq=federal+holidays+2021&amp;gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQsQMQyQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6BwgjEMkDECc6BQgAELEDUO6UAliHnAJggaQCaABwAngAgAFfiAG5AZIBATKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&amp;sclient=psy-ab&amp;ved=0ahUKEwiIhv6PhpLtAhWRGFkFHZVEAiwQ4dUDCA0&amp;uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enUS888US888&amp;sxsrf=ALeKk02uLivSb5roXFzW37okC2oHe186Rw:1605907095988&amp;ei=lzK4X8jeO5Gx5NoPlYmJ4AI&amp;q=federal+holidays+2021&amp;oq=federal+holidays+2021&amp;gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQsQMQyQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6BwgjEMkDECc6BQgAELEDUO6UAliHnAJggaQCaABwAngAgAFfiAG5AZIBATKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&amp;sclient=psy-ab&amp;ved=0ahUKEwiIhv6PhpLtAhWRGFkFHZVEAiwQ4dUDCA0&amp;uact=5
http://www.urbanadvantagenyc.org/


 

  7 

 

 

 )New York Hall of Scienceمتحف نیویورك للعلوم (
nysci.org 

 
 718-699-0005    الھاتف:

 مغلق حتى إشعار آخر، قُم بزیارة الموقع اإللكتروني  ساعات الدوام:
 /https://nysci.org .لالطالع على التحدیثات 

) NYSCIسیشارك متحف نیویورك للعلوم ( معلومات القسائم:
المزید من المعلومات حول المعارض الخاصة حیث یعمل على 

للحصول  إعادة فتحھا. قُم بزیارة الموقع اإللكتروني الخاص بھم
نامج على التحدیثات، أو تحقق من معلم العلوم المسؤول عن بر

)UA.الخاص بتلمیذك أو منسق شؤون اآلباء ( 
 مساعدة التالمیذ:

) على الرابط UAقُم بزیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة (
 www.urbanadvantagenyc.org  وانقر على العنوان
"Do Science البرید " للحصول على رابط إلى نموذج

 اإللكتروني لمساعدة التالمیذ.

 

 حدیقة كوینز النباتیة

queensbotanical.org 

 718-886-3800  الھاتف:

ساعات الدوام: للحصول على أحدث المعلومات، قُم بزیارة الرابط 
/https://queensbotanical.org/hours_admission. 

أبریل/  1القسائم مطلوبة للدخول من تاریخ  معلومات القسائم:
أكتوبر/ تشرین األول، ویتعین ابرازھا في المدخل  1نیسان حتى 

 Parking Gardenالمطل على الشارع الرئیسي أو مدخل (
Entrance نوفمبر/  1). الدخول إلى الحدیقة مجاني من تاریخ

ض مارس/آذار، ولكن القسائم صالحة لبع 30تشرین الثاني حتى 
تتوفر تجارب افتراضیة وشخصیة مع  جدید! الفعالیات الخاصة.

 القسیمة.

) UAقُم بزیارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة ( مساعدة التالمیذ:
 www.urbanadvantagenyc.org  وانقر على العنوان
"Do Science نموذج البرید " للحصول على رابط إلى

 اإللكتروني لمساعدة التالمیذ.

 

 

 حدیقة الحیوان بستاتن آیالند
statenislandzoo.org 

 718-442-3101 الھاتف:
 مساء 4:45 -صباحاً  10:00یومیاً من الساعة  ساعات الدوام:

 المساحات الخارجیة فقط مفتوحة حالیًا.
یجب حجز التذاكر الموقوتة ھنا:  معلومات القسائم:

 https://statenislandzoo.doubleknot.com/event/
ticketing/23842-day/timed. ) ادخل رمز الخصمUAS + 3 (

عند الدخول السترداد قسیمتك. سوف تحتاج إلى إحضار القسیمة إلى 
 الحیوان في یوم زیارتك.حدیقة 

للحصول على معلومات حول ما یمكن توقعھ عند الزیارة، قُم بزیارة: 
 /expect-to-http://www.statenislandzoo.org/what 

) UAكتروني لمؤسسة (یرجى زیارة الموقع اإلل مساعدة التالمیذ:
www.urbanadvantagenyc.org.   العنوان والنقر على

"Science Investigation " للوصول إلى استمارة البرید اإللكتروني
 لمساعدة التالمیذ.

http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
https://statenislandzoo.doubleknot.com/event/day/timed-ticketing/23842
http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/
http://www.urbanadvantagenyc.org./


 

T&I 32179 (Arabic) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدعم العام من قِبل ) على Urban Advantageیحصل برنامج (
رئیس مجلس بلدیة مدینة نیویورك والمجلس، وإدارة التعلیم لمدینة 

 نیویورك.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


