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 االبتدائية! المدارس في القبول عمليات حول االفتراضية الفعاليات أحد احضروا :تذكير 
 

 األعزاء،  أسرنا
 

 االبتدائية!  المدارس في القبول  عمليات حول  هذا الشتاء  لفصل االفتراضية  اإلعالمية جلساتنا  أخر لحضور إلينا تنضموا أن نأمل
 

  نتطلَّع إننا . 2020و  ،2019و  ،2018  األعوام أحد  في مولودين أطفال  لديهم الذين للعائالت هي  االنترنت على الفعالية هذه كتذكير،

  على المدارس  دليل وهو—MySchools  نظام استخدام وكيفية  ،والبرامج المدارس  على التعّرف بكيفية الخاصة  المعلومات  لمشاركة

  قبل ما  صف  وبرنامج (K- 3)  سنوات   ثالث بعمر األطفال تعليم ببرنامج اإللحاق طلب تقديم وكيفية الطلبات،  ملتقدي  ونظام  االنترنت

  بصف  اإللحاق طلبات  تقديم فترة  إغالق  تم أن بعد  اآلن الروضة  لصف االنتظار  قائمة  إلى  طفلكم  إضافة وكيفية ،(Pre-K)  الروضة

 . أسئلتكم على ابة باإلج نقوم  سوف التقديمي، العرض بعد  .الروضة
 
   .اإلنترنت  عبر الفعالية   إلى لالنضمام أدناه(  )مقّدم  الدخول رمز إدخال يلزم  ذلك، ومع  لالنضمام؛ التسجيل يلزم ال
 
 فعالية  أي إلى  االنضمام  كيفية 
 . االنترنت على المباشر البث  عبر فعالية  كل يتم

 . الفعالية بدء وقت  عند هنا النقر   خالل من ( Zoom) زوم  منصة  عبر إلينا انضموا •

 123456 : الدخول رمز  | 919  6957  2985 : الندوة معّرف رقم •

ف  رقم  |  1+ 646 558 8656 : الهاتف رقم   على اتصلوا  أو •  #91969572985  :االجتماع معّرِّ

 
 اللغوي  والدعم  المقبلة الفعاليات  تفاصيل  

 . االنكليزية باللغة الفعالية عقد يتم |  مساء   7 إلى  مساء   6 شباط، فبراير/  15 •

o 1  347-966-4114  الرقم على اتصلوا الفعالية، هذه  ءأثنا البنغالية باللغة الشفوية  الترجمة على  للحصول + |   
ف رقم  #738 308 962  :الهاتف طريق   عن االجتماع معّرِّ

o 1 347-966-4114  بالرقم اتصلوا الفعالية، هذه أثناء  الكورية باللغة الفورية  للترجمة+  |   
ف رقم  #270 287 657  :الهاتف  عبر االجتماع معّرِّ

o 1  347- 966- 4114 بالرقم  اتصلوا الفعالية، هذه أثناء اإلسبانية باللغة الفورية  للترجمة + |   
ف رقم  #446 876 617  :الهاتف طريق   عن االجتماع معّرِّ

 
 الفعالية؟  محتوى  مراجعة  في  ترغبون أو   فعالية إلى   االنضمام يمكنكم  ال
 gov/ESEvents.nyc.schools. الموقع في  المكتوبة الترجمة مع تسجيل  نشر يتم

 
 األمنيات، أطيب  مع

 التالميذ قيد  شؤون مكتب االبتدائية، بالمدارس  القبول  شؤون  فريق
 
 

  القبول  لعملية لدينا ونيااللكتر  البريد قائمة  في  التسجيل تنسوا ال  صديق)ة(؟ طرف  من إليكم  اإللكتروني البريد  هذا  توجيه إعادة  تمت هل
 . االبتدائية بالمدارس

 
 . االشتراك إللغاء هنا النقر الرجاء  لدينا، المراسالت  قوائم كل  أو  أي   من إلكترونية  رسائل  تلقِّّي في  رغبة  لديكم تعد لم إذا

http://bit.ly/ESEvents2022-2023
https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u&wdLOR=c2008945E-8D9B-4C8A-8E38-B50B2D60C197
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform

