
 
 
 

T-35399 Reminder Come to a High School Event (Arabic) 

 الثانوية! المدرسة في  القبول عمليات  فعالية بحضور شرفونا :تذكير
 
 

 األعزاء،  أسرنا
 

 لدينا! القادمة  االفتراضية اإلعالمية الجلسات إحدى في إلينا تنضموا أن نأمل
 

 تتجاوز خيارات استكشاف في ترغبون كنتم سواء مفتوحة! االنتظار وقوائم اآلن متوفرة الثانوية  بالمدارس اإللحاق عروض
  حول  أسئلة لديكم أو  الخريف، في  لإللحاق  عرض إلى بحاجة  زلتم ما أو لكم،  المقّدم الثانوية بالمدرسة اإللحاق عرض

 .أسئلتكم على باإلجابة نقوم سوف التقديمي، العرض بعد .مباشرة افتراضية إعالمية  جلسة في إلينا انضموا  التالية، الخطوات
 
 .مطلوب أدناه( )المذكور المرور رمز أن مالحظة يرجى لكن،  لالنضمام؛ التسجيل يلزم ال
 

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

 .الفعالية بدء وقت في هنا بالنقر (Zoom) زوم منصة عبر إلينا انضموا •

 937 7960  7510 :الندوة معّرف رقم •

 93779607510# :الهاتف عبر االجتماع معّرف رقم  | +16465588656 :الهاتف رقم على  اتصلوا أو •

o 123456  :الدخول رمز# 

 
 اللغوي  والدعم المقبلة الفعاليات تفاصيل 

 

 .اإلنكليزية باللغة الفعالية ستنعقد | مساء   7 إلى 6   منآذار، مارس/ 14 •

o 1 347-966-4114 الرقم  على  اتصلوا  الفعالية، هذه خالل العربية  باللغة الشفوية للترجمة+ |  
ف  054 938 572#  :الهاتف عبر االجتماع معّرِّ

o الرقم على اتصلوا الفعالية، هذه خالل )الكانتونية( الصينية باللغة  الفورية للترجمة   
 833 722 145# :الهاتف عبر االجتماع معرف  | +1 4114-966-347

o 4114-966-347 1+الرقم  على  اتصلوا  الفعالية، هذه خالل  الفرنسية  باللغة الشفوية للترجمة  |  

ف  124 869 721#  :الهاتف عبر االجتماع معّرِّ

o  

 . اإلنكليزية باللغة الفعالية ستنعقد | مساء   7 إلى مساء   6   منآذار، مارس/ 15 •

 

 . اإلنكليزية باللغة الفعالية ستنعقد | مساء   7 إلى مساء   6   منآذار، مارس/ 17 •

o 1+ 347-966-4114 الرقم  على  اتصلوا  الفعالية، هذه خالل البنغالية  باللغة الشفوية للترجمة |  
ف  189 873 560#  :الهاتف عبر االجتماع معّرِّ

o 1+ 347-966-4114 الرقم  على  اتصلوا  الفعالية، هذه خالل  الكورية  باللغة الشفوية للترجمة |  
ف  152 109 218#  :الهاتف عبر االجتماع معّرِّ

o 1+ 347-966-4114 الرقم  على  اتصلوا  الفعالية، هذه خالل  الروسية  باللغة الشفوية ترجمةلل |  
ف  279 997 705#  :الهاتف عبر االجتماع معّرِّ

  

http://www.bit.ly/2023HSEvents
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 . )الماندارين( الصينية باللغة الفعالية ستنعقد | مساء   7 إلى 6   منآذار، مارس/ 21 •

 

 .اإلنكليزية باللغة الفعالية ستنعقد | مساء   7 إلى 6   منآذار، مارس/ 22 •

o الرقم  على اتصلوا الفعالية، هذه خالل الهاييتية  الكريولية باللغة  الفورية للترجمة   
 068 222 569# :الهاتف عبر االجتماع معرف  | +1 4114-966-347

o 1+ 347-966-4114 الرقم  على  اتصلوا  الفعالية، هذه خالل اإلسبانية  باللغة الشفوية للترجمة |  
ف  30 890 744#  :الهاتف عبر االجتماع معّرِّ

o 1+ 347-966-4114 الرقم  على  اتصلوا  الفعالية، هذه خالل األردية  باللغة الشفوية للترجمة |  
ف  904 448 226#  :الهاتف عبر االجتماع معّرِّ

 
 الفعالية؟ محتوى مراجعة في ترغبون أو فعالية إلى االنضمام يمكنكم ال

 .آذار  مارس/ شهر نهاية بحلول gov/High.nyc.schools على بالشرح  مكتوب تسجيل نشر سيتم

 
 
 الشكر، جزيل مع

 الثانوية  المدرسة في القبول شؤون فريق
 التالميذ قيد شؤون مكتب

 
 

 لدينا اإللكتروني البريد قائمة في التسجيل من تأّكدوا صديق)ة(؟ طرف من إليك اإللكتروني البريد هذا توجيه إعادة تمت هل
  في االشتراك إلغاء في ترغبون كنتم إذا .gov/SignUp.nyc.schools الرابط عبر الثانوية المدارس في القبول لعملية

 .هنا النقر فالرجاء الثانوية،  المدارس في القبول حول المستقبلية الرسائل

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
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