
 

 

 
 

  :ولي االمر أو الوالد عزيزي
 

ية ثمانيوم  من أسابيع ستة مدته مجانيًا صيفيًاخيًما م" فالوب مدينة" و" العامة فالوب مدارس" و"  Say Yes Buffalo فالوب ساي ييس" تقدم
 اعةالس إلى صباًحا الثامنة الساعة من ، الجمعة إلى االثنين من ، للعام الفين وتسعة عشر أغسطس السادس عشر من آب/ إلى يوليو تموز/

 مؤهالً  كونلي. الحضور من المستقلة والمدارس العامة فالومدارس ب طالب من كل سيتمكن ، اإلضافي الخيري للتمويل نظًرا. ظهًراالثانية عشر 
 الدراسي العام خالل (  PreK-6  الى الصف السادس) ف من صف الحضانةالصفو في يكون وأن فالوب سكان من بالطال يكون أن يجب ،

 .الفين وتسعة عشر -الفين وثمانية عشر
 

. يوم كل والغداء اإلفطار وجبة تقديم سيتم. الميدانية والرحالت الترفيهية واألنشطة والرياضيات والكتابة القراءة الصيفي المخيم أنشطة تشمل
 .المخيم وإلى من النقل وسائل توفير يتم لن
 

 ، نسخة ديكل يكن لم إذا. لطفلك الحالية اللقاح/  التطعيم سجالت ارفاق أيًضا عليك يجب. المرفقة التسجيل حزمة استكمال يرجى ،للتسجيل
 .المساعدة ا/ يمكنه يمكنهسو طفلك مدرسة في ةالممرض / بالممرض االتصال يرجى

 
 في (الرسالة هذه من الخلفي الجزء في الموجودة المواقع) طفلك اليه يحضر أن تريد الذي المخيم موقع إلى مباشرة األوراق هذه إرسال يرجى
 أوالً  ييأت من أساس على التسجيل. عة عشرعام الفين وتس ،يونيو وافق للواحد والعشرين من شهر حزيران/مال الجمعة يوم يتجاوز ال موعد

 . محدودة والمساحة ،اوالخدم ي ،
 

 رسوماك هن تكون فقد ،كامل ليوميمتد  برنامج في التسجيل في ترغب كنت إذا. كامل ليوم برنامًجا تقدم المواقع من العديد أن مالحظة يرجى
 .التفاصيل على للحصول مباشرة بالموقع االتصال يرجى. مطلوبة إضافية أوراقو
 

 لصيفيا المخيم في مكانه طفلك يفقد فقد ، مبررة غير غياب حاالت خمسة من أكثر لديه طفلك كان إذا. جداً  مهم الصيفي المخيم إلى الحضور
 .الموقع انتظار قائمة في ويوضع

 
(. لرسالةا هذه من الخلفي الجزء في االتصال معلومات توجد) المخيم بموقع مباشرة االتصال فيرجى ، بالموقع خاصة أسئلة أي لديك كانت إذا

خمسة ثالثة واحد صفر تحويلة رقم  -اربعة سبعة اثنان  -سبعة واحد ستة الرقم على Say Yes Buffalo بـ االتصال يرجى العامة لألسئلة
  .اثنان واحد ثمانية

 
     في يقع الذي (، Hope Refugee Drop-inدروب إن سنتر -هوب )هوب كز مر زيارة يرجى ، الطلب إكمال في مساعدة على للحصول

248 West Ferry, Buffalo, NY 14213  ف من الساعة الثامنة والنصاالثنين الى الجمعة من في االيام يفتح ابوابه الستقابلكم  المركز
الثة صفر خمسة ث -ثمانية ثمانية واحد -سبعة واحد ستةي عل االتصال يرجى ، المعلومات نم مزيدالى الساعة الرابعة بعد الظهر .للصباًحا 

  تسعة.
  !!!وجذاب ممتع صبف قضاء إلى نتطلع نحن

 
 موافر االحترا ولكم 
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