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 االنتظار! وقوائم الثانوية بالمدرسة لحاقاإل عروض حول افتراضية فاعلية ضوربح شرفونا

 
 

 .الخريف هذا الثانوية المدرسة يدخلون الذين التالميذ لعائالت مباشرة افتراضية فاعلية لحضور مدعوون أنتم

 
 في لإللحاق عرض إلى بحاجة زلتم ما أو لكم، المقّدم الثانوية بالمدرسة اإللحاق عرض تتجاوز خيارات استكشاف في ترغبون مكنت سواء

. االنتظار وقوائم اإللحاق عروض حول افتراضية معلومات جلسة في إلينا انضموا التالية، الخطوات حول أسئلة لديكم أو الخريف،
 إلحاق عرض تلقيتم إذا تفعلون وماذا االنتظار، قائمة من اإللحاق عروض تقديم وكيفية االنتظار، قوائم إلى أنفسكم إضافة كيفية سنغطي

 .أسئلتكم على باإلجابة نقوم سوف التقديمي، العرض بعد. االنتظار قائمة من
 

 مكان! أي من االنضمام ميمكنك لذا افتراضية، فعالية كل ستكون 
 

 التفاصيل واأنظر - مختلفة بلغات الفورية الترجمة ستوفر فاعلية كل لكن المحتوى، نفس ستغطي فعالية كل أن مالحظة يرجى 
 .أدناه

 

 روابط على يحتوي فاعلية لكل السابق اليوم في آخر إلكترونيًا بريًدا سنرسل. التالية والمواعيد التواريخ في الفعاليات ستعقد 
 :االنضمام كيفية حول ومعلومات

 
o ،توفير سيتم | اإلنكليزية باللغة الفعالية تعقد | مساء 6:30 إلى مساء 5:30 من ،حزيران يونيو/ 15 األربعاء 

 رديةوواأل والكورية البنغالية :التالية باللغات الشفوية الترجمة

 
o ،اإلنكليزية باللغة الفعالية تعقد | الظهر بعد 2 إلى ظهراً  1 من حزيران، يونيو/ 16 الخميس | 

 والروسية والفرنسية العربية :التالية باللغات الشفوية الترجمة توفير سيتم 

 
o ،اإلنكليزية باللغة الفعالية تعقد | مساء 6:30 إلى مساء 5:30 من ،حزيران يونيو/ 21 الثالثاء | 

 واإلسبانية هايتي، وكريول )ماندرين(، الصينية :التالية باللغات الشفوية الترجمة توفير سيتم 

 
 لهذا تسجيل نشر سيتم .gov/High.nyc.school الرابط زوروا المزيد؟ معرفة في ونترغب أو حية، فعالية حضور من واتتمكن لم

 .حزيران يونيو/ شهر أواخر في اإللكتروني موقعنا على الشاشة على نصية ترجمة على يحتوي التقديمي العرض
 
 األمنيات، أطيب مع
 

 التالميذ قيد شؤون مكتب الثانوية، بالمدرسة القبول فريق
 نيويورك لمدينة التعليم إدارة

gov/SHS.nyc.schools | gov/High.nyc.schools 

 
 
 المدارس في القبول لعملية لدينا اإللكتروني البريد قائمة في التسجيل من تأّكدوا صديق؟ طرف من إليكم اإللكتروني البريد هذا توجيه إعادة تمت هل

 الثانوية، بالمدارس القبول حول المستقبلية الرسائل في االشتراك إلغاء في ترغبون كنتم إذا .gov/SignUp.nyc.schools الرابط عبر الثانوية

 .هنا النقر فالرجاء

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://schools.nyc.gov/SHS
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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