
 
 
 

T-34835 HS Events Reminder Email (Arabic) 

 الثانوية!   بالمدرسة القبول  بعمليات  خاصة فعالية  بحضور شرفونا  :تذكير 
 
 

 األعزاء،  العائالت
 

 القادمة!  االفتراضية  اإلعالمية جلساتنا  من واحدة   في  إلينا تنضموا أن نأمل
 

  2023  لخريف الثانوية المدرسة  إلى يتقدمون الذين الثامن الصف  تالميذ تضم  التي نيويورك مدينة عائالت  جميع بحضور  نرحب

  متوازن  إلحاق طلب  بناء  كيفية فعالية   كل في  نناقش سوف . مرة( ألول  التاسع الصف في  يدرسون الذين الراغبين التالميذ )وعائالت
  الغوارديا  ثانوية ذلك في  بما  األداء، تجارب لبرامج المتقدمين تقييم وكيفية  االلحاق، عروض قرارات  اتخاذ وكيفية الثانوية، للمدرسة 

(LaGuardia High School)، أسئلتكم على  باإلجابة نقوم سوف  ي،التقديم العرض بعد .العام  هذا الفرز تعتمد التي والبرامج . 

 
 . مطلوبا   أدناه( )المذكور   المرور رمز  أن  مالحظة  يرجى لكن، لالنضمام؛ التسجيل يلزم ال
 

 الفعاليات  إحدى إلى االنضمام  كيفية
 . المباشر بالبث فعالية  كل  استضافة  تتم
 

 . الفعالية  بداية وقت  هنا بالنقر  ( Zoom)  منصَّة على إلينا انضموا •

 123456  :الدخول  رمز  |  1882 4977 937 : الندوة معّرف رقم •

 #82 718 497 937  :الهاتف  طريق  عن االجتماع معّرف رقم |  646- 558- 8656  1+  : الهاتف رقم   على اتصلوا  أو •

 
 اللغوي  والدعم  المقبلة الفعاليات  تفاصيل  

 . اإلنكليزية   باللغة  تعقد فعالية  | مساء   7 إلى مساء   6 الثاني، تشرين نوفمبر/ 9 •

o االجتماع ف معّر   |  + 1  347- 966- 4114 الرقم  على اتصلوا  الفعالية، هذه  خالل اإلسبانية باللغة الفورية  للترجمة  

 #027 888 656  :الهاتف عبر

o ف |  +1 347-966-4114  الرقم  على اتصلوا  الفعالية، هذه  خالل  البنغالية باللغة الفورية  للترجمة   االجتماع معّر 

 #390 597 640  :الهاتف عبر

o عبر االجتماع ف معّر   | + 1  347- 966- 4114 بالرقم  اتصلوا  الفعالية، هذه  خالل الكورية  باللغة الفورية  للترجمة  

 #656 884 360  :الهاتف

 . اإلنكليزية  باللغة تعقد   فعالية |  مساء   4 إلى  الظهر بعد 3 الثاني  رين تش  نوفمبر/  18 •

o ف |  +1 347-966-4114  الرقم  على اتصلوا  الفعالية، هذه  خالل العربية  باللغة الفورية  للترجمة   عبر االجتماع معّر 

 #57 995 383  :الهاتف

o ف |  +1 347-966-4114 الرقم  على اتصلوا الفعالية، هذه خالل  بالفرنسية الفورية  للترجمة   عبر االجتماع معّر 

 #221 448 830  :الهاتف

o االجتماع فمعّر   |  +1 347-966-4114  الرقم  على اتصلوا  الفعالية، هذه  خالل الروسية  باللغة الفورية  للترجمة  

 #098 663 687  :الهاتف عبر

 .اإلنكليزية باللغة  تعقد فعالية  |  مساء   7  إلى مساء   6  ،الثاني تشرين  نوفمبر/  28 •

o معرف  |  + 1  347-966-4114  الرقم على اتصلوا  الفعالية،  هذه خالل  )الماندارين( الصينية باللغة الفورية  للترجمة  

 #793 211 503  :الهاتف  عبر االجتماع

o ف |  +1 347-966- 4114 الرقم  على اتصلوا ،الفعالية هذه  خالل الهايتية الكريولية باللغة الفورية  للترجمة   معّر 

 #727 285 434  :الهاتف  عبر االجتماع

o عبر االجتماع فمعّر   |  +1 347-966-4114  الرقم  على اتصلوا  الفعالية، هذه  خالل  األردية باللغة الفورية  للترجمة  

 #436 569 157  :الهاتف

 

https://bit.ly/HSEvent2022


 الفعالية؟  محتوى  مراجعة  في  ترغبون أو   فعالية إلى   االنضمام يمكنكم  ال
 . األولى الفاعلية من أسبوعين بعد gov/High.nyc.school الرابط  على  الشاشة على  مكتوبة بالترجمات تسجيال   نشر سيتم

 
 
 الشكر،   جزيل مع

 التالميذ قيد ن شؤو مكتب الثانوية، بالمدرسة  القبول   فريق
 
 
  لعملية لدينا اإللكتروني البريد قائمة  في  التسجيل  من  تأّكدوا صديق)ة(؟ طرف  من إليكم  اإللكتروني البريد  هذا  توجيه إعادة  تمت هل

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

 . هنا النقر فالرجاء  ،الثانوية بالمدارس  القبول  حول 
 

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform&data=04|01|DLuczak@schools.nyc.gov|581d405554e34be09bf708d89c6e8559|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637431345786069409|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=z/1VG3fn1ig8bIqwT88yfkCe2CCqrvj2sBh54JSzQHw=&reserved=0



Accessibility Report


		Filename: 

		34835 20221108_HS Events Reminder Email_Arabic.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 4

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Skipped		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Skipped		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
