كيفية االنضمام إلى فعالية افتراضية حول عروض المدرسة الثانوية وقوائم االنتظار  6/15 -أو  6/16أو 6/21
األسر األعزاء،
نأمل أن تنضموا إلينا في إحدى الفعاليات االفتراضية الحية حول عروض اإللحاق بالمدارس الثانوية وقوائم االنتظار .للتذكير،
ستعقد أولى الفعاليات غداً 15 ،يونيو /حزيران!


ستعقد كل فاعلية بشكل افتراضي عبر اإلنترنت ،لذا يمكنكم االنضمام من أي مكان .سنبدأ بعرض تقديمي ثم سنجيب
على أسئلتكم.



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

سيتم عقد الفعاليات في التواريخ واألوقات التالية — الرجاء استخدام الروابط اإللكترونية والمعلومات أدناه لالنضمام إلى
الجلسة التي تتناسب أكثر مع اللغة المفضلة لكم وألسرتكم:


األربعاء 15 ،يونيو /حزيران ،من  5:30مساء إلى  6:30مساء | تعقد الفعالية باللغة اإلنكليزية | سيتم توفير الترجمة
الشفوية باللغات التالية :لغة اإلشارة األمريكية () ،ASLوالبنغالية والكورية واألوردية
صة ()Zoom
 oكيفية االنضمام إلى الفعالية عبر من ّ
 انقروا على هذا الرابط ،في الوقت ال ُمدرج أعاله لالنضمام إلى الفعاليةbit.ly/HSEvents- :
OffersandWaitlist
 ادخلوا كود المرور #123456
 oاستخدموا هذه األرقام لالتصال من أجل الحصول على الترجمة الفورية أثناء الفعالية:
معرف االجتماع990-974-6758## :
 البنغالية ،888-475-4499 :رقم ِّ
معرف االجتماع415-257-2543## :
 الكورية ،833-548-0282 :رقم ِّ
معرف االجتماع685-187-0290## :
 األوردية ،833-548-0282 :رقم ِّ



الخميس 16 ،يونيو /حزيران ،من  1:00بعد الظهر إلى  2:00بعد الظهر | تعقد الفعالية باللغة اإلنكليزية | سيتم توفير
الترجمة الشفوية باللغات التالية :العربية ،الفرنسية ،الروسية
صة ()Zoom
 oكيفية االنضمام إلى الفعالية عبر من ّ
 انقروا على هذا الرابط ،في الوقت ال ُمدرج أعاله لالنضمام إلى الفعاليةbit.ly/HSEvents- :
OffersandWaitlist
 ادخلوا كود المرور #123456
 oاستخدموا هذه األرقام لالتصال من أجل الحصول على الترجمة الشفوية أثناء الفعالية:
معرف االجتماع990-974-6758## :
 العربية ،888-475-4499 :رقم ِّ
معرف االجتماع415-257-2543## :
 الفرنسية  ،833-548-0282رقم ِّ
معرف االجتماع685-187-0290## :
 الروسية ،833-548-0282 :رقم ِّ



الثالثاء 21 ،يونيو /حزيران  ،من  5:30مساء إلى  6:30مساء | تعقد الفعالية باللغة اإلنكليزية |
سيتم توفير الترجمة الشفوية باللغات التالية :لغة اإلشارة األمريكية ( ،)ASLالصينية (ماندرين) ،كريول هايتي،
اإلسبانية
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صة ()Zoom
 oكيفية االنضمام إلى الفعالية عبر من ّ
 انقروا على هذا الرابط ،في الوقت ال ُمدرج أعاله لالنضمام إلى الفعاليةbit.ly/HSEvents- :
OffersandWaitlist
 ادخلوا كود المرور #123456
 oاستخدموا هذه األرقام لالتصال من أجل الحصول على الترجمة الشفوية أثناء الفعالية:
معرف االجتماع990-974-6758## :
 الصينية (الماندارين) ،888-475-4499 :رقم ِّ
معرف االجتماع415-257-2543## :
 كريول هايتي ،833-548-0282 :رقم ِّ
معرف االجتماع685-187-0290## :
 اإلسبانية ،833-548-0282 :رقم ِّ
لم تتمكنوا من حضور فعالية حية ،أو ترغبون في معرفة المزيد؟ قُوموا بزيارة الرابط  . school.nyc.gov/High.سيتم
نشر تسجيل لهذا العرض التقديمي يحتوي على ترجمة نصية على الشاشة على موقعنا اإللكتروني في أواخر شهر يونيو/
حزيران.
مع أطيب األمنيات،
فريق القبول بالمدرسة الثانوية ،مكتب شؤون قيد التالميذ
إدارة التعليم لمدينة نيويورك
schools.nyc.gov/High | schools.nyc.gov/SHS
هل تمت إعادة توجيه هذا البريد اإللكتروني إليكم من طرف صديق؟ تأكدوا من التسجيل في قائمة البريد اإللكتروني لدينا لعملية
القبول في المدارس الثانوية عبر الرابط  . schools.nyc.gov/SignUpإذا كنتم ترغبون في إلغاء االشتراك في الرسائل
المستقبلية حول القبول بالمدارس الثانوية ،فالرجاء النقر هنا.
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