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،)Urban Advantage( عائالتنا العزيزة المشاِركة في مبادرة

تهانينا لكم! إن مدرسة طفلكم مشاِركة في مبادرة )Urban Advantage(، وهي مبادرة ممتعة للعلوم المدرسية. تُشّكل هذه 
المبادرة فرصة رائعة لطفلكم للتفاعل مع المؤسسات الثقافية الغنية بالجوانب العلمية في مدينة نيويورك، واالنخراط في أنشطة 

علمية خارج المدرسة. وإلى جانب طفلكم، ستكون هذه فرصة لكافة أفراد العائلة لالستمتاع بوجهات المدينة من متاحف وحدائق 
م هذا الُكتيب وصفًا للبرنامج، ويشرح كيف يمكن لعائلتكم االستفادة من إمكانية  حيوان وحدائق نباتية ومتحف األحياء المائية. يُقّدِ

.)Urban Advantage( الدخول المجاني إلى أي من المؤسسات الثقافية الغنية بالجوانب العلمية في مبادرة

ما هي مبادرة )Urban Advantage(؟
مبادرة )Urban Advantage( هي بمثابة برنامج لعموم مدينة نيويورك، يدعم تعلّم العلوم والتحقيقات العلمية. تعمل مبادرة 

)Urban Advantage( على الربط بين المدارس والمعلمين والتالميذ والعائالت من خالل اإلثارة التي ينطوي عليها 
استكشاف العلوم واكتساب المعارف في ثماني مؤسسات ثقافية ترّكز على بالعلوم. 

وإلى جانب توفير دخول مجاني للتالميذ وعائالتهم، تعمل مبادرة )Urban Advantage( على تمكين معلمي العلوم من 
استخدام الموارد المتاحة في متاحف وحدائق الحيوان وحدائق النباتات ومتحف األحياء المائية بمدينة نيويورك إلجراء التحقيقات 

العلمية، هذا باإلضافة إلى تزويد المدارس المشاِركة بالمعدات واللوازم التي تساعد التالميذ على االستمرار بالدوام على 
مشاريعهم في الصف والمنزل. 

)COVID-19( المبادرة في إطار جائحة
إن مبادرة )Urban Advantage( والمؤسسات الشريكة ملتزمة بصحة وسالمة المشاركين في البرنامج. وقد عمل 

شركاء المبادرة مع المدارس، كمدرستكم، الستحداث فرص تعليمية عن بُعد تتمحور حول العلوم وموجهة للتالميذ وأفراد 
 )Plant Trivia( "العائلة. بوسع المدارس والعائالت االستمتاع بتجارب علمية مثل "مسابقة المعلومات العامة حول النباتات
و"أحجية الطقس" )Weather Bingo( اللتين تخلقان جًوا مسليًا ونشاًطا علميًا في المنزل بمساعدة المشِرف العلمي لمبادرة 

)Urban Advantage(. كما يوفّر شركاء مبادرة )Urban Advantage( مصادر علمية إضافية عبر اإلنترنت، بما 
في ذلك كاميرات بث مباشر لرصد الحيوانات في "حديقة الحيوان بالبرونكس" و"متحف نيويورك األحياء المائية" و"حديقة 

https:// www.urbanadvantagenyc.org/ الحيوان بستاتن آيالند". قوموا باالطالع على الموقع اإللكتروني للمبادرة
 /ua-remote-learning، وحساباتها على موقع يوتيوب ووسائل التواصل االجتماعي، للتعرف على المزيد من المعلومات 

حول الفعاليات المباشرة والزيارات االفتراضية وغيرها من المبادرات الرقمية المفيدة في إطار التعلّم عن بُعد. وباإلضافة 
إلى ذلك، تتوافر قسائم )Student+3( للزيارات الشخصية. قوموا بالتواصل مع معلم العلوم الخاص بطفلكم المسؤول عن 
مبادرة )UA( أو منّسق شؤون اآلباء للمزيد من المعلومات، والتعرف على كيفية الحصول على قسائم الزيارات الشخصية. 

وعبر االستفادة من األبحاث واإلرشادات التي وفّرتها وكاالت محلية وفدرالية وعلى مستوى الوالية، أنشأت مؤسساتنا العلمية 
المشاركة في مبادرة )UA( إجراءات خاصة بالسالمة، وأدخلت تعديالت على مساحاتها بحيث يمكن للعائالت االستمتاع 

بزيارتها باستخدام قسائم )Student+3(. بوسعكم التعّرف على ساعات الدوام الحالية، باإلضافة إلى معلومات عن كيفية 
الحجز لكل موقع في الصفحات من 4 إلى 7 من هذا الكتيّب.

 ما هي األماكن التي بوسعنا زيارتها؟ وأين تقع؟
  تقع المؤسسات الشريكة الثماني لمبادرة 

)Urban Advantage( في األحياء الخمسة التي تتكّون منها 
مدينة نيويورك، وهي: "المتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي"، 

و"حديقة الحيوان بالبرونكس"، و"حديقة بروكلين النباتية"، 
و"متحف نيويورك لألحياء المائية"، و"حديقة نيويورك النباتية"، 

و"متحف نيويورك للعلوم"، و"حديقة كوينز النباتية"، و"حديقة 
الحيوان بستاتن آيالند". تجدون في هذا الدليل، معلومات عن 

ساعات الدوام ومعلومات االتصال وتفاصيل الدخول، باإلضافة 
إلى معلومات مهمة خاصة بكل مؤسسة.

https:// www.urbanadvantagenyc.org/ua-remote-learning/
https:// www.urbanadvantagenyc.org/ua-remote-learning/
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ما هي طبيعة العروض التي يُقّدمها شركائنا في مبادرة )UA(؟
تُعتبر مؤسسات نيويورك الثقافية عالمية المستوى بمثابة وجهات مثالية لزيارتها واالستمتاع فيها واالنخراط في العلوم! على 

سبيل المثال:

اكتشفوا علوم الفيزياء من خالل تسلّق شبكة عنكبوت عمالقة تم تنفيذها بطباعة ثالثية األبعاد، أو التسابق على الزالقة في ملعب العلوم في 	 
"متحف نيويورك للعلوم".

قوموا بـ "جولة بيئية" حول العالَم في "مستنبت حديقة نيويورك النباتية"، واكتشفوا الغابة القديمة على مساحة 250 هكتار. 	 

في "حديقة الحيوان بستاتن آيالند"، اكتَِشفوا عالم الزواحف والبرمائيات في "جناح الزواحف"، أو تجّولوا في "الغابة االستوائية" لمراقبة 	 
القرود والخفافيش والطيور. استكشفوا حظيرة المزرعة وقوموا بإطعام الحيوانات بأنفسكم!

كيف يستخدم مركز الزوار واإلدارة "األخضر" الجديد في "حديقة كوينز النباتية" كمية طاقة أقل بنسبة 40 % وماء بنسبة 80 % من المباني 	 
العادية األخرى ذات نفس الحجم؟ يرجى زيارة "حديقة كوينز النباتية" لهذه الغاية، والكتشاف الكثير من األمور األخرى.

يرجى زيارة "المتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي" إذا كان طفلكم يحب الصخور والكواكب، أو يرغب بمعرفة كل ما هو جديد في 	 
الفضاء الخارجي.

استمتعوا بالمجموعات النباتية االستثنائية في "حديقة بروكلين النباتية"، بدًءا من شجيرات البونساي الصغيرة إلى أشجار القيقب الباسقة، أو 	 
زوروا موائل الكائنات المختلفة في "مستنبت ستينهارد". 

زوروا حديقة الحيوان الحضرية األكبر في أمريكا، وتعّرفوا عن كثب على أكثر من 600 صنف من أرجاء العالم في "حديقة الحيوان 	 
بالبرونكس". استكشفوا حيوانات وطيور وزواحف وحشرات غريبة والكثير من الكائنات األخرى. 

انخرطوا مع عائلتكم في عالم البحار للتعرف على الكثير من األسماك والبطاريق المتمايلة وغيرها الكثير في "متحف نيويورك لألحياء 	 
المائية". وال يجب أن يفوتكم استكشاف عجائب المحيط الجديدة: أسماك القرش! والمعرض.

وليس هذا سوى مجّرد بداية المغامرة. فأينما كانت وجهتكم، ستكون عائلتكم على موعد مع مهرجانات وبرامج وفعاليات خاصة، والكثير من 
األمور الممتعة األخرى التي بوسعكم مشاهدتها أو القيام بها. 

 "Plan Your Trip" والنقر على قسم   www.urbanadvantagenyc.org ) UA( يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمبادرة
)تخطيط رحتكم(    للمزيد من المعلومات حول برامجنا وفعالياتنا الخاصة!

كم عدد األماكن التي بوسعنا زيارتها؟
سيتم منح تالميذ مبادرة )UA( قسيمتي دخول مجاني رقميتين اثنتين )2( من فئة )Student+3( صالحتين لالستخدام في أي من 

المؤسسات المشاِركة من متاحف وحدائق حيوان وحدائق نباتية ومتحف األحياء المائية. تسمح كل قسيمة بالدخول لتلميذ)ة( واحد وما يصل 
إلى ثالثة ضيوف. ويجب أن يكون أحد الضيوف شخصاً بالغًا. سيُساعدكم معلم العلوم الخاص بطفلكم أو منّسق شؤون اآلباء من أجل 

الحصول على هذه القسائم، ويمكنه توفير الدعم الالزم لتنظيم الزيارة.   

ما هي الرحلة المدرسية المجتمعية؟
تقوم مدارس مبادرة )Urban Advantage( بتنظيم رحالت مدرسية مجتمعية إلحدى المؤسسات المشاِركة في المبادرة خالل عطلة نهاية 

األسبوع أو في عطلة مدرسية. ويتم توفير نقل مجاني، إلى جانب الدخول المجاني لوجهة الزيارة. يرجى مالحظة أن الرحالت المدرسية 
المجتمعية الشخصية ليست متوفرة للعام الدراسي 2021-2020، وسيتم تنفيذها عبر اإلنترنت. يُرجى االستفسار من معلم العلوم الخاص 

بطفلكم أو منّسق شؤون اآلباء عن المزيد من المعلومات.

هل يمكن للمؤسسات مساعدة طفلي في أبحاثه العلمية؟
 "Do Science" والنقر على عنوان  www.urbanadvantagenyc.org   ) UA( نعم! يمكن للتالميذ زيارة الموقع اإللكتروني لمبادرة

)االنخراط في العلوم( للوصول إلى رابط استمارة البريد اإللكتروني الخاصة بـ "Student Help" )مساعدة التالميذ(.

http://www.urbanadvantagenyc.org
http://www.urbanadvantagenyc.org


في المنزل:
شّجعوا طفلكم على المالحظة وطرح األسئلة والتجريب لتعزيز فهمه 	 

للعلوم.
بادروا بتوفير فرص منتظمة الكتساب المعارف العلمية في المنزل والمجتمع 	 

المحلي من خالل اللعب في الهواء الطلق والرحالت إلى المنتزهات 
والمتاحف وحدائق الحيوان ومتحف األحياء المائية والحدائق النباتية ومراكز 

الطبيعة وغيرها من المواقع الحافلة بالعلوم في المجتمع المحلي.
خططوا لزيارة المؤسسات الشريكة في مبادرة )UA( بحسب اهتمامات 	 

طفلكم، والمواضيع التي تثير فضوله، أو ما يحتاج إلى جمعه من بيانات 
أو معلومات ألبحاثه العلمية.

اصطحبوا طفلكم إلى المكتبة للقراءة وإجراء األبحاث العلمية. من 	 
المصادر الجيدة للمعلومات الكتب والصحف والمجالت، وال سيما 

.)Natural History(و )National Wildlife(

كونوا شركاء في تعليم طفلكم:
تواصلوا بشكل منتظم مع طفلكم ومعلميه.	 
انضموا إلى طفلكم في لقاءات وأنشطة افتراضية. باِدروا بحضور 	 

االجتماعات المدرسية عبر اإلنترنت واألمسيات العائلية المخصصة للعلوم.
استفسروا من معلم العلوم الخاص بطفلكم أو منّسق شؤون اآلباء عن 	 

الفرص المتاحة لالنخراط بمجال العلوم عن بُعد وإثراء التجربة التعليمية.

كيف يمكن لمبادرة )Urban Advantage( المساعدة؟
استخدموا قسائم )Student+3( للقيام بزيارات مجانية إلى أي من 	 

المؤسسات الشريكة في مبادرة )UA(. إذا كانت لديكم أية أسئلة، 
تواصلوا مع معلم العلوم الخاص بطفلكم.

استفسروا من معلم العلوم الخاص بطفلكم أو منّسق شؤون اآلباء عن 	 
الزيارات االفتراضية ضمن مبادرة )UA( المقّدمة في إطار اتفاق 

مع  المؤسسات الشريكة من متاحف وحدائق حيوانات وحدائق نباتية 
وحوض أسماك.

 	 ) UA( قوموا بزيارة موقع مبادرة
  www.urbanadvantagenyc.org  للتعرف على المزيد من 

المعلومات حول األبحاث العلمية والفعاليات الخاصة والمعارض في 
.)Urban Advantage( المؤسسات الثماني الشريكة في مبادرة

يمكن الحصول على المساعدة في األبحاث العلمية الفردية 
 ) UA( عبر البريد اإللكتروني: يرجى زيارة موقع مبادرة

www.urbanadvantagenyc.org  والنقر على عنوان 
"Do Science" )االنخراط في العلوم( للوصول إلى رابط استمارة 
البريد اإللكتروني الخاصة بـ "Student Help" )مساَعدة التالميذ(.

م العلوم لطفلي؟
ّ
كيف يمكنني دعم تعل

أين يمكنني الحصول على معلومات 
عن كيفية تخطيط زياراتنا ضمن 
مبادرة )Urban Advantage(؟

 American( المتحف األمريكي للتاريــــخ الطبيعي
)Museum of Natural History

amnh.org
رقم الهاتف: 212-769-5100 

ساعات الدوام: األربعاء – األحد: 10 صباًحا – 5:30 مساًء، المتحف ُمغلق يومي 
https://www.amnh.org/  عيد الشكر وعيد الميالد. يرجى زيارة الرابط

plan-your-visit للحصول على معلومات عن دخول المتحف.

معلومات القسيمة: القسائم صالحة للدخول العام للمتحف، باإلضافة إلى معرض 
خاص واحد. يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي 

لعرض كل المعارض المتوفرة. يجب حجز التذاكر مسبقاً.

 ) UA( مساعدة التالميذ: يرجى زيارة موقع مبادرة
 "Do Science" والنقر على عنوان  www.urbanadvantagenyc.org

)االنخراط في العلوم( للوصول إلى رابط استمارة البريد اإللكتروني الخاصة بـ 
"Student Help" )مساَعدة التالميذ(.
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)Bronx Zoo( حديقة الحيوان بالبرونكس
bronxzoo.com

رقم الهاتف: 718-220-5100  
ساعات الدوام: الحديقة مفتوحة يوميًا من 10 صباًحا – 5 مساًء
https://tickets.wcs.org/ يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

   affiliate?vid=5&vs=1 لحجز تذاكر لوقت محدد لزيارة "حديقة الحيوان 
بالبرونكس" باستخدام قسيمة مبادرة )UA(. ستحتاجون لتقديم رقم القسيمة واسم 
المدرسة لحجز تذاكر )اطلبوا المساعدة من معلم العلوم الخاص بطفلكم أو منّسق 

شؤون اآلباء(. حديقة الحيوان مغلقة يوم عيد الشكر وعيد الميالد ورأس السنة 
ويوم مارتن لوثر كينغ االبن. 

معلومات القسيمة: القسائم صالحة لتلميذ)ة( واحد من مبادرة )UA(، وما يصل 
 Jungle" :إلى 3 أشخاص، باإلضافة إلى دخول أحد المعارض المدفوعة التالية

World" )عالم الغابة( طوال العام، "Wild Asia Monorail" )قطار آسيا البري( 
مارس/ آذار – أكتوبر/ تشرين األول، "Butterfly Garden" )حديقة الفراشات( 

أبريل/ نيسان – أكتوبر/ تشرين األول، "Congo Gorilla Forest" )غابة غوريال 
الكونغو( أبريل/ نيسان – ديسمبر/ كانون األول. خدمة ركن السيارات غير مشمولة.

مساعدة التالميذ: يرجى زيارة موقع مبادرة 
)www.urbanadvantagenyc.org   ) UA  والنقر على عنوان 

"Do Science" )االنخراط في العلوم( للوصول إلى رابط استمارة البريد 
اإللكتروني الخاصة بــ "Student Help" )مساَعدة التالميذ(.

 حديقة بروكلين النباتية 
)Brooklyn Botanic Garden(

 bbg.org
رقم الهاتف: 718-623-7200 

 ساعات الدوام: مارس/ آذار – أكتوبر/ تشرين األول، الثالثاء – األحد، 
10 صباًحا – 6 مساًء؛ نوفمبر/ تشرين الثاني – فبراير/ شباط، الثالثاء – 

األحد، 10 صباًحا – 4:30 مساًء

معلومات القسيمة: القسائم صالحة لتلميذ)ة( واحد من مبادرة )UA(، باإلضافة إلى 
3 أشخاص؛ الدخول مجاني لألطفال الذين يقّل عمرهم عن 12 سنة. يجب على كافة 

https://www.bbg.org/visit :الزوار حجز تذاكر لوقت محدد عبر الرابط

يرجى زيارة الرابط   www.bbg.org للمزيد من المعلومات حول مجموعات 
النباتات، وأبرز الفعاليات الموسمية، والبرامج الخاصة، والمعارض.

مساعدة التالميذ: يرجى زيارة موقع مبادرة 
)www.urbanadvantagenyc.org   ) UA  والنقر على عنوان 

"Do Science" )االنخراط في العلوم( للوصول إلى رابط استمارة البريد 
اإللكتروني الخاصة بـ "Student Help" )مساَعدة التالميذ(.

https://tickets.wcs.org/afﬁliate?vid=5&vs=1
https://tickets.wcs.org/afﬁliate?vid=5&vs=1
http://www.urbanadvantagenyc.org
https://www.bbg.org/visit
http://www.bbg.org
http://www.urbanadvantagenyc.org
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 متحف نيويورك لألحياء المائية 
)New York Aquarium(

nyaquarium.com
718-265-FISH )3474(  :رقم الهاتف

ساعات الدوام: المتحف مفتوح يوميًا بدًءا من 10 صباًحا. أوقات اإلغالق تختلف 
بحسب الموسم.

https://tickets.wcs.org/ معلومات القسيمة: يرجى زيارة الرابط التالي
affiliate?vid=5&vs=1 لحجز تذاكر لوقت محدد لزيارة متحف نيويورك 

لألحياء المائية باستخدام قسيمة مبادرة )UA(. ستحتاجون لتقديم رقم القسيمة واسم 
المدرسة لحجز تذاكر )اطلبوا المساعدة من معلم العلوم الخاص بطفلكم أو منّسق 

شؤون اآلباء(.

مساعدة التالميذ: يرجى زيارة موقع مبادرة 
)www.urbanadvantagenyc.org   ) UA  والنقر على عنوان 

"Do Science" )االنخراط في العلوم( للوصول إلى رابط استمارة البريد 
اإللكتروني الخاصة بـ "Student Help" )مساَعدة التالميذ(.

Julie Larsen Maher ©WCS

 حديقة نيويورك النباتية 
)New York Botanical Garden(

nybg.org
رقم الهاتف: 718-817-8700 

ساعات الدوام: الحديقة مفتوحة بين 10 صباًحا – 6 مساًء، الثالثاء – األحد، 
واإلثنين أيام العطالت الفيدرالية

معلومات القسيمة: بوسعكم زيارة الحديقة عبر االستفادة من قسيمتكم عند الدخول/ 
في أكشاك الحجز. ال حاجة للحجز المسبق.

مساعدة التالميذ: يرجى زيارة موقع مبادرة 
)www.urbanadvantagenyc.org   ) UA  والنقر على عنوان 

"Do Science" )االنخراط في العلوم( للوصول إلى رابط استمارة البريد 
اإللكتروني الخاصة بـ "Student Help" )مساَعدة التالميذ(.

https://tickets.wcs.org/afﬁliate?vid=5&vs=1
https://tickets.wcs.org/afﬁliate?vid=5&vs=1
http://www.urbanadvantagenyc.org


 متحف نيويورك للعلوم 
)New York Hall of Science(

nysci.com
رقم الهاتف: 718-699-0005 

ساعات الدوام: للحصول على أحدث المعلومات، يرجى زيارة الرابط 
https://nysci.org/visit#opening-hours الجمعة واألحد | 10 صباًحا – 

 5 مساًء )آخر توقيت للدخول هو 4 مساًء(، السبت | 10 صباًحا – 6 مساًء 
)آخر توقيت للدخول هو 5 مساًء(.

معلومات القسيمة: صالحة لتذاكر الدخول العادية. خدمة ركن السيارات غير 
 nysci.org/ticket مشمولة. الستخدام هذه القسيمة، يرجى زيارة الرابط التالي

من أجل حجز تاريخ وتوقيت الزيارة. سيتوجب عليكم تقديم رقم القسيمة عند حجز 
تذاكركم عبر اإلنترنت. حالما تقومون بالحجز عبر اإلنترنت، ستحصلون على 
تذاكركم في رسالة إلكترونية منفصلة، يتوجب عليكم تقديمها على جهاز هاتف 

محمول عند بوابة الدخول في تاريخ وتوقيت الزيارة.

مساعدة التالميذ: يرجى زيارة موقع مبادرة 
)www.urbanadvantagenyc.org   ) UA  والنقر على عنوان 

 "Do Science" )االنخراط في العلوم( للوصول إلى رابط استمارة البريد 
اإللكتروني الخاصة بـ "Student Help" )مساَعدة التالميذ(.

 حديقة كوينز النباتية 
)Queens Botanical Garden(

queensbotanical.org
رقم الهاتف: 718-886-3800 

 ساعات الدوام: للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 
.https://queensbotanical.org/hours_admission/  اإللكتروني

معلومات القسيمة: يجب تقديم القسائم للدخول من 1 أبريل/ نيسان – 1 أكتوبر/ 
تشرين األول، وإبرازها في مدخل شارع )Main Street( أو مدخل موقف 
السيارات )Parking Garden Entrance(. الدخول إلى الحديقة مجاني 

من 1 نوفمبر / تشرين الثاني – 30 مارس/ آذار، ولكن القسائم صالحة 
لفعاليات خاصة محددة. يرجى االطالع على جدول الفعاليات عبر الرابط 

.https://queensbotanical.org/calendar/ 

مساعدة التالميذ: يرجى زيارة موقع مبادرة 
)www.urbanadvantagenyc.org   ) UA  والنقر على عنوان 

"Do Science" )االنخراط في العلوم( للوصول إلى رابط استمارة البريد 
اإللكتروني الخاصة بـ "Student Help" )مساَعدة التالميذ(.

 حديقة الحيوان بستاتن آيالند 
)Staten Island Zoo(

statenislandzoo.org
رقم الهاتف: 718-442-3100 

ساعات الدوام: يوميًا من 10 صباًحا – 4:45 مساًء. تقتصر الزيارة حاليًا على 
المساحات المفتوحة.

معلومات القسيمة: صالحة لدخول كافة المعارض. الستخدام قسيمة )UA(، يرجى 
 .http://www.statenislandzoo.org/tickets/  زيارة الموقع اإللكتروني

انقروا على زر "Urban Advantage Admissions Tickets" )تذاكر 
الدخول(. اختاروا عدد الضيوف الذين سيحضرون معكم خالل زيارتكم، من خالل 

 Urban Advantage Tickets Covered By" القائمة المنسِدلة بعنوان
 )Max 4( Voucher" )عدد تذاكر Urban Advantage  التي تغطيها القسيمة 
)بحد أقصى 4(". الزوار اإلضافيين، الذين ال يغطيهم القسيمة الصالحة لـ 4 زوار، 
سيتوجب عليهم دفع ثمن التذكرة العادية. سيتوجب عليكم تقديم بطاقة القسيمة، واسم 

المعلم، واسم المدرسة قبل إتمام عملية الحصول على التذاكر. يجب تقديم قسيمة 
)Student+3( من مبادرة )UA( )إما نسخة ورقية أو نسخة إلكترونية( عند 

بوابة الدخول عند الوصول. تتوفر خدمة ركن السيارات مجاناً. يمكن كذلك استخدام 
قسائم )Student+3( من مبادرة )UA( للمشاركة في جلسة افتراضية مباشرة 

تفاعلية لمدة 15 دقيقة )Virtual Animal Drop-In( مع خبير من حديقة الحيوان 
وأحد الحيوانات التي تختارونها. يجب الحجز قبل 5 أيام على األقل عبر الرابط 

 /www.statenislandzoo.org/virtual-zoo. في حال أردتم استخدام قسيمة 
 ،)Virtual Animal Drop-In( للجلسة االفتراضية المباشرة التفاعلية )UA(

بادروا باستخدام الرمز "UAS+3" )كما هو مكتوب تماًما( عند إتمام عملية الحجز 
لالستفادة من التخفيض. سيُطلب منكم تقديم رقم القسيمة.

مساعدة التالميذ: يرجى زيارة موقع مبادرة 
)www.urbanadvantagenyc.org   ) UA  والنقر على عنوان 

"Do Science" )االنخراط في العلوم( للوصول إلى رابط استمارة البريد 
اإللكتروني الخاصة بـ "Student Help" )مساَعدة التالميذ(.
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https://nysci.org/visit#opening-hours
http://nysci.org/ticket
http://www.urbanadvantagenyc.org
https://queensbotanical.org/hours_admission/
https://queensbotanical.org/calendar/
http://www.statenislandzoo.org/tickets/
http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/
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)Urban Advantage( شركاء مبادرة

حصل برنامج )Urban Advantage( على دعم عام من 
مجلس مدينة نيويورك ورئيسه وإدارة التعليم لمدينة نيويورك.


