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   العائالت األعزاء،

    

  المقبلة  الفعالية  ستكون االبتدائية! المدارس في  القبول  عمليات  حول لدينا االفتراضية  اإلعالمية الجلسات إحدى  في  إلينا تنضموا أن نأمل
 . الثاني  كانون  يناير/   20 في  الروضة  بصف  اإللحاق طلب  تقديم فترة  إغالق  قبل  األخيرة  هي  الثاني كانون يناير/ 12 يوم  في

 

نتطلع   .2020و 2019و 2018للتذكير، هذه الفعالية عبر اإلنترنت مخصصة للعائالت التي لديها أطفال ولدوا في األعوام 
دليل المدرسة عبر   - MySchoolsإلى أن نشارك معكم كيفية التعّرف على المدارس والبرامج، وكيفية استخدام موقع 

   ديم طلبات اإللحاق. بعد العرض التقديمي، سوف نقوم باإلجابة على أسئلتكم.اإلنترنت ونظام تقديم طلبات اإللحاق، وكيفية تق
     

    يلزم إدخال كود الدخول )مقدم أدناه( لالنضمام إلى الفعالية عبر اإلنترنت.ال يلزم التسجيل لالنضمام؛ ومع ذلك، 
  

    كيفية االنضمام إلى أي فعالية
     عبر اإلنترنت.تتم استضافة كل فعالية بالبث المباشر 

 في وقت بدء الفاعلية.  النقر هنا ( عن طريقZoomانضم إلينا على منصة ) •

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

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

     تفاصيل الفعاليات المقبلة والدعم اللغوي 
    

   اإلنكليزية.مساًء | فعالية تعقد باللغة  7مساًء إلى  6، يناير/ كانون الثاني 12 •
o  1  347-966-4114للترجمة الفورية باللغة العربية خالل هذه الفعالية، اتصلوا على الرقم  | +

 #681 070 837 معرف االجتماع عبر الهاتف:
o  1  347-966-4114للترجمة الفورية بلغة كريول هايتي خالل هذه الفعالية، اتصلوا بالرقم  | +

 #991 511 651 معرف االجتماع عبر الهاتف:
o  1  347- 966-4114للترجمة الفورية باللغة الروسية خالل هذه الفعالية، اتصلوا على الرقم  | +

 #396 082 227 معرف االجتماع عبر الهاتف:

   مساًء | فعالية تعقد باللغة اإلنكليزية. 7مساًء إلى  6يناير/ كانون الثاني،  26 •
o  للترجمة الفورية باللغة الصينية )الماندرين( خالل هذه الفعالية، اتصلوا على الرقم 

 #444 140 344 + | معرف االجتماع عبر الهاتف:1  4114-966-347
o 1  347-966-4114ة، اتصلوا على الرقم  للترجمة الفورية بالفرنسية خالل هذه الفعالي  | + 

 #046 604 314 معرف االجتماع عبر الهاتف:
o  1  347-966-4114للترجمة الفورية باللغة األردية خالل هذه الفعالية، اتصلوا على الرقم  | +

 #132 204 320 معرف االجتماع عبر الهاتف:

   اإلنكليزية.غة | فعالية تعقد بالل بعد الظهر 3إلى   2فبراير/ شباط،  1 •
o  1  347-966-4114للترجمة الفورية باللغة العربية خالل هذه الفعالية، اتصلوا على الرقم  | +

ف االجتماع عبر الهاتف:  #215 643 891 معّرِّ
o  1  347-966-4114للترجمة الفورية بلغة كريول هايتي خالل هذه الفعالية، اتصلوا بالرقم  | +

 #79 543 480 الهاتف:معرف االجتماع عبر 
o  1  347- 966-4114للترجمة الفورية باللغة الروسية خالل هذه الفعالية، اتصلوا على الرقم  | +

 #238 923 384 معرف االجتماع عبر الهاتف:
  

https://www.myschools.nyc/ar/
http://bit.ly/ESEvents2022-2023
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   اإلنكليزية.مساًء | فعالية تعقد باللغة  7مساًء إلى   6 فبراير/ شباط، 15 •
o  1  347- 966-4114البنغالية خالل هذه الفعالية، اتصلوا على الرقم للترجمة الفورية باللغة  | +

ف االجتماع عبر الهاتف:  #738 308 962 معّرِّ
o  1 347-966-4114للترجمة الفورية باللغة الكورية خالل هذه الفعالية، اتصلوا بالرقم  | + 

 #270 287 657 معرف االجتماع عبر الهاتف:
o 1  347- 966-4114بانية خالل هذه الفعالية، اتصلوا على الرقم للترجمة الفورية باللغة اإلس  | +

 #446 876 634 معرف االجتماع عبر الهاتف:
 

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

بحلول شهر يناير/  schools.nyc.gov/ESEventsسيتم نشر تسجيل بالترجمات على الشاشة على موقعنا اإللكتروني 
   كانون الثاني.

  
  

  مع أطيب األمنيات،  
    بتدائية، مكتب شؤون قيد التالميذاال القبول في المدارس فريق شؤون 

  
   

 تأّكدوا من التسجيل على قائمة البريد اإللكتروني لدينا هل تمت إعادة توجيه هذا البريد اإللكتروني إليكم من طرف صديق؟
    .schools.nyc.gov/SignUpاالبتدائية عبر الرابط  القبول في المدارسلعملية 

 
 إللغاء هناإذا لم تكن لديكم الرغبة في تلقي رسائل بريد إلكتروني من أي من قوائمنا البريدية أو جميعها، فيرجى النقر 

  االشتراك.     
 
 

https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=ar
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