
 

T&I 34188 (Arabic) 

 

 

 األسر األعزاء،

 

ندعوكم لالنضمام  .2022مايو/ أيار  31في  2022( لخريف عام G&Tسيتم افتتاح عمليات القبول في برنامج الموهوبين والمتفوقين )

لألطفال ( لهذا الربيع G&Tلتزويد األسر بمعلومات حول عملية القبول في برنامج الموهوبين والمتفوقين )إلينا في فعالية افتراضية حية 

بعد العرض التقديمي حول أنواع برامج الموهوبين والمتفوقين  في سبتمبر/ أيلول. 3أو  2أو  1الذين يدخلون صف الروضة أو الصف 

(G&T).واألهلية، وكيفية التقديم، سنقوم بالّرد على أسئلتكم ، 

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

   أن كل فعالية ستغطي نفس المحتوى، لكن مختلف الفعاليات ستوفر الترجمة الفورية بلغات مختلفة.يرجى مالحظة 

   الرجاء استخدام الروابط اإللكترونية والمعلومات أدناه لالنضمام إلى  —سيتم عقد الفعاليات في التواريخ واألوقات التالية

 م:الجلسة التي تتناسب أكثر مع اللغة المفضلة لكم وألسرتك

 

| ستنعقد الفعاليات باللغة اإلنجليزية | تتوفر الترجمة الفورية باللغة العربية، بعد الظهر  2إلى  1مايو/ أيار، من الساعة  24الثالثاء 

 والفرنسية، والروسية

  :انقروا على هذا الرابط، في الوقت الُمدرج أعاله لالنضمام إلى الفعاليةhttps://bit.ly/2022GandTEvents 

 :استخدموا هذه األرقام لالتصال من أجل الحصول على الترجمة الفورية أثناء الفعالية 

o :ف االجتماع: 1 347-966-4114 العربية  #507 457 808+، رقم معّرِّ

o ف1 347-966-4114 الفرنسية  #194 714 215االجتماع:  +، رقم معّرِّ

o ف االجتماع: 1 347-966-4114: الروسية  #952 157 482+، رقم معّرِّ

 

| ستنعقد الفعاليات باللغة اإلنجليزية | تتوفر الترجمة الفورية باللغة بعد الظهر  6:30إلى  5:30مايو/ أيار، من الساعة  26 سالخمي

 البنغالية والصينية واإلسبانية

  :انقروا على هذا الرابط، في الوقت الُمدرج أعاله لالنضمام إلى الفعاليةhttps://bit.ly/2022GandTEvents 

 :استخدموا هذه األرقام لالتصال من أجل الحصول على الترجمة الفورية أثناء الفعالية 

o ف االجتماع: 1 347-966-4114 :البنغالية  #674 256 292+، رقم معّرِّ

o ف االجتماع: 1 347-966-4114 :الماندرينية  #721 791 655+، رقم معّرِّ

o :ف االجتماع: 1 347-966-4114 االسبانية  #520 746 295+، رقم معّرِّ

 

| ستنعقد الفعاليات باللغة اإلنجليزية | تتوفر الترجمة الفورية بلغة الكريول بعد الظهر  2إلى  1يونيو/حزيران، من الساعة  1األربعاء 

 الهيتي، والكورية، واألوردية

  :انقروا على هذا الرابط، في الوقت الُمدرج أعاله لالنضمام إلى الفعاليةhttps://bit.ly/2022GandTEvents 

  :استخدموا هذه األرقام لالتصال من أجل الحصول على الترجمة الفورية أثناء الفعالية 
 

o ف االجتماع: 1 347-966-4114 بلغة كريول هاييتي رقم االتصال لالنضمام  #77 965 215+، رقم معّرِّ
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o ف االجتماع: 1 347-966-4114 باللغة الكورية: رقم االتصال لالنضمام  #088 436 391+، رقم معّرِّ

o ف االجتماع: 1 347-966-4114 باللغة األوردية: رقم االتصال لالنضمام  #508 096 635+، رقم معّرِّ

 

 لم تتمكنوا من حضور فعالية حية، أو ترغبون في معرفة المزيد؟

   زوروا. schools.nyc.gov/G&T سيتم نشر تسجيل يحتوي على الترجمة المكتوبة على موقعنا على اإلنترنت بعد أسبوعين

 من الفعالية األولى.
 

 إذا كان لديكم أسئلة يمكنكم: إننا متواجدون هنا لمساعدتكم طيلة عمليات القبول! 

   أو 718-935-2009االتصال بنا على رقم الهاتف 

  مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني  ESEnrollment@schools.nyc.gov 

   نيات،مع أطيب األم

 فريق القبول في المدارس االبتدائية

تأّكدوا من التسجيل على قوائم البريد اإللكتروني لعملية القبول في برنامج  هل تمت إعادة توجيه هذا البريد اإللكتروني إليكم من صديق؟ 

إذا لم تعد لديكم رغبة بتلقِّّي رسائل إلكترونية من أيٍ أو schools.nyc.gov/SignUp.  ( لدينا عبر الرابط G&Tالموهوبين والمتفوقين )

 إلنهاء االشتراك. هناكل قوائم المراسالت لدينا، الرجاء النقر 
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