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 االبتدائية!  بالمدارس القبول عمليات حول   افتراضية  فاعلية بحضور  شرفونا
 
 

 األعزاء،  العائالت
 

  معلومات جلسة  في إلينا لالنضمام مدعوون 2020و  2019و  2018  أعوام  في  ولدوا أطفال  لديها التي نيويورك مدينة عائالت جميع

  على باإلجابة  سنقوم التقديمي، العرض بعد .الروضة  وصف  الروضة، قبل  ما  وصف  ،(3K) ببرامج القبول  عمليات  تغطي افتراضية 

 .أسئلتكم
 

  و  المدارس  على  التعرف  كيفية سنغطي  .االبتدائية القبولبالمدارس عمليات من عملية  كل خالل سنوجهكم  اإلنترنت، عبر فاعلية  كل أثناء
  قوي  إلحاق  طلب  إنشاء كيفية أيضا   سنناقش  . MySchools.nyc  موقع  على  اإلنترنت عبر المدرسة   دليل  باستخدام وأولوياتها، البرامج،

 . التقديم وكيفية ومتوازن
 

 . مكان أي من االنضمام يمكنكم لذا اإلنترنت، عبر افتراضي  بشكل فاعلية  كل ستعقد •

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

  إلى لالنضمام أدناه لمعلوماتوا اإللكترونية  الروابط استخدام  الرجاء  —  التالية واألوقات   التواريخ في الفعاليات عقد سيتم •
  التقويم في  وحفظها  الفعاليات هذه  على االطالع  أيضا   يمكنكم .وألسرتكم لكم  المفضلة اللغة  مع أكثر تتناسب  التي الجلسة 
 . لدينا الجديد MySchools  فعاليات  تقويم باستخدام  بكم الخاص

 
o 8  /خدمة  تتوفر . اإلنكليزية باللغة  تعقد فعالية |  الظهر بعد 3 إلى  الظهر  بعد 2  ،2022 األول،  كانون  ديسمبر  

 األردية  الفرنسية، )الماندرين(، الصينية اللغة  : باللغات الشفوية  الترجمة
o 13  /خدمة تتوفر .اإلنكليزية باللغة تعقد فعالية  | الظهر  بعد 3  إلى  الظهر بعد 2  ، 2022  األول، كانون ديسمبر  

 اإلسبانية الكورية،  البنغالية، : باللغات الشفوية  الترجمة
o 12  /الشفوية  الترجمة خدمة تتوفر  . اإلنكليزية باللغة تعقد فعالية  |  مساء   7  إلى مساء   6  ،2023 الثاني،  كانون  يناير  

 الروسية  هايتي، كريول  العربية، :باللغات
o 26  /الشفوية  الترجمة خدمة تتوفر  . اإلنكليزية باللغة تعقد فعالية  |  مساء   7  إلى مساء   6  ،2023 الثاني،  كانون  يناير  

 األردية  الفرنسية، )الماندرين(،  الصينية اللغة :باللغات
o 1 /الترجمة خدمة تتوفر  . اإلنكليزية باللغة تعقد فعالية   | لظهر ا بعد 3  إلى الظهر بعد 2 ،2022  شباط، فبراير  

 الروسية  هايتي، كريول العربية، : باللغات الشفوية
o 15  /الشفوية الترجمة خدمة   تتوفر .اإلنكليزية باللغة  تعقد فعالية  |  مساء   7  إلى مساء   6  ،2022 شباط، فبراير  

 اإلسبانية  الكورية، البنغالية، :باللغات

 
 : االنضمام  كيفية

 

  هذا على الفعالية  بدء  وقت  في  (Zoom)  منصَّة على إلينا  انضموا . المباشر البث  طريق   عن فعالية  كل  استضافة  تتم سوف  •

  ly/ESEvents2022.bit//:https-2023:الرابط

  من ساعة   48 قبل  gov/ESEvents.nyc.schools  الرابط بزيارة قوموا  أو اإللكتروني بريدكم من تحققوا  :هامة  ملحوظة  •

  يةكيف إلى  باإلضافة للفعالية، لالنضمام  إليها ستحتاجون  أخرى معلومات  وأي   المرور كلمة على للعثور األولى الفعالية موعد
 . الشفوية  الترجمة تلقي

 
 المزيد؟  معرفة  في  ترغبون  أو الحضور  يمكنكم  ال
 

 . الثاني كانون يناير/ شهر  في  التقديمي العرض  لهذا تسجيل  بنشر  سنقوم  :بالفعاليات الخاص اإللكتروني موقعنا بزيارة قوموا  •

 . طفلكم  برنامج خيارات  واستكشاف  بكم الخاص nyc.MySchools حساب  بإنشاء قوموا  •

  

https://www.myschools.nyc/ar/calendar/
https://www.myschools.nyc/ar/calendar/
https://bit.ly/ESEvents2022-2023
https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://www.myschools.nyc/ar
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 األمنيات، أطيب  مع
 التالميذ قيد  شؤون مكتب االبتدائية، بالمدارس  القبول  شؤون  فريق

 
  الخاصة البريدية )القوائم( القائمة  على التسجيل  من  تأكدوا صديق)ة(؟ طرف  من إليكم  اإللكتروني البريد  هذا  توجيه إعادة  تمت هل

  ترغبون كنتم إذا .  gov/SignUp.nyc.schoolالرابط على الروضة  صف  أو  و/  الروضة،  قبل  ما  صف أو  و/   ،(3K) ببرامج بالقبول

 . هناالنقر يرجى االبتدائية، المدارس في  القبول  عملية  حول المستقبلية الرسائل  من  االشتراك إلغاء  في

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
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