
 

Elmora School No. 12 
 

638 Magie Avenue, Elizabeth, New Jersey 07208  ●  Ph: 908.436.5650  ●  Fax: 908.436.5645 
Email: kulickme@epsnj.org  ●  Website: www.epsnj.org 

 

 

Olga Hugelmeyer  Melissa Kulick 
 مدیر المدرسة             المشرف على المدارس 

 
 
 

 2022أغسطس 

 والطالب األعزاء ،أولیاء األمور 

احتفال من شأنھ أن یعید خلق التقالید األكادیمیة التي حددت ونمت  -یمثل ھذا العام الدراسي بدایة احتفال مظفر 
 واحد من شأنھ أن یضع األساس إلنشاء بدایات مبتكرة ال مثیل لھا للمستقبل. مجتمعنا المدرسي في الماضي و 

یشرفنا أن نشارك ھذا االحتفال معكم ونحن نرحب بعودة  ، 12مدرسة إلمورا رقم نحن ، جمیع الموظفین ھنا في 
جمیع طالبنا وأفراد أسرتنا إلى العام الدراسي 2022-2023 الذي یبدأ یوم الجمعة 9سبتمبر! وعدنا ھو توفیر بیئة تعلیمیة مبتكرة 

ھ وسیتعلم في مستواه وشخصیة تضمن أن كل طفل یحقق التمیز. ضمن بیئة آمنة وصارمة ومرحبة ، نعتقد أن كل طالب یمكن
 األمثل من أجل الوصول إلى أعلى إمكاناتھ التعلیمیة.

إلى المدرسة على  ودة  الع یرجى تخصیص بعض الوقت لزیارة موقعنا اإللكتروني في المنطقة ورابط 
https://www.epsnj.org/Page/4374   العدید من الموضوعات العودة إلى المدرسةمعلومات إضافیة حول   على  للحصول .

 لفوریة:الھامة التي یتم تناولھا بالتفصیل على موقع المقاطعة على الویب متوفرة أدناه لمراجعتك ا
 

 الیوم األول من المدرسة / إجراءات الوصول والفصل 
 

 8:20سیتم إجراء التعلیمات خالل الساعات من الساعة  . 2022 سبتمبر 9یوم الجمعة  2023-2022سیبدأ العام الدراسي 
ل أوقات الوصول  مساء. من أجل المساعدة في تسھیل كل من طریقة االنتقال السلسة والمنظمة خال 3:00صباحا حتى الساعة 

 والفصل، یرجى االلتزام بإجراءات السالمة التالیة:
 

 صباحا  8:20وقت الوصول:  
 

بطفلك في الملعب حیث یتم وضع عالمة على غرفتھم   5  و 4و  3و   3و   2و  1و   Kو   Kالصف ما قبل   سیلتقي  معلمو •
ي الطابور وھم ینتظرون وصول معلمھم. المنزلیة على الجزء العلوي األسود الخرساني. یجب على الطالب الوقوف ف

 ھم.  سیقوم المعلمون بتوجیھ الطالب إلى غرفھم المنزلیة حیث سیتم تقدیم وجبة اإلفطار ل
 
 

في شارع بیكر.  4صباحا من خالل باب الكافتیریا  7:50دخول المبنى في الساعة  من  8و  7و  6 الصفسیتمكن طالب •
 صباحا.  8:20لتقاطھم من قبل معلمیھم في الساعة سوف یتناولون وجبة اإلفطار ثم یتم ا

 
على طریق  5بالطالب في الباب  112و  107و  106سیلتقي معلمونا من ذوي االحتیاجات الخاصة في الغرف  •

 غفیلد. سیقوم المعلمون بعد ذلك بتوجیھ الطالب إلى غرفھم المنزلیة حیث سیتم تقدیم وجبة اإلفطار لھم.  سبرین
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 عصرا  003:وقت الفصل: 
 

 مساء ، سیتم اصطحاب الطالب إلى الخارج من قبل معلمیھم إلى نفس موقع الوصول من ذلك الصباح.  3:00في الساعة 
 
 

 EPSالتقویم المدرسي 
 

نطلب منك توجیھ ودعم تعلم طفلك من خالل التأكد من أنھ / أنھا تذھب إلى المدرسة یومیا ، وتصل في الوقت المحدد ، وتكون  
 تجربة التعلم الیومیة.جاھزة ل

 
SchoolCalendarfor2022-، یرجى زیارة الرابط التالي:  2023-2022للعام الدراسي   EPSلمراجعة التقویم المدرسي 

2023 .(epsnj.org) pdf . 
 
 

POWERSCHOOL تعلیمات بوابة أولیاء األمور في 
 

PowerSchool  ھو نظام إدارة إلكتروني تستخدمھ مدارس إلیزابیث العامة من أجل جمع وتخزین وصیانة بیانات وسجالت
ألمور إمكانیة الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات التي تتعلق بجدول الطالب  الطالب ذات الصلة. یوفر التطبیق ألولیاء ا
یوفر طریقة مریحة ومریحة لكل من اآلباء والمعلمین للتواصل حسب الحاجة. لذلك  وحضوره ودرجاتھ وتقدمھ األكادیمي. كما  

  PowerSchoolمتاحة للعرض على  2023-2022، یبقى الجمیع على اتصال. ستكون الجداول الزمنیة للعام الدراسي القادم 
 . أغسطس22االثنین یوم 

 
EPS اآلباء الجدد والعائدون إلى  

 
تسجیل دخول الطالب على الویب عند  EPSیرجى زیارة موقع ، PowerSchoolبوابة أولیاء األمور في  للوصول إلى

 ). powerschool.comوأولیاء األمور (
 

الخاصة بطفلك، فیرجى االتصال بمدرسة طفلك أو   PowerSchoolإذا واجھت صعوبات فنیة أثناء الوصول إلى معلومات 
من ھناك ، یرجى النقر   .)PreK-(epsnj.org) (12خدمات دعم الطالب / تسجیل الطالب على الویب في  EPSزیارة موقع 

یرجى التمریر ألسفل والنقر على المدرسة التي یلتحق  ". PowerSchoolور "مساعدة بوابة أولیاء األمعالمة التبویب  فوق 
" في األسفل ،  وتم "حفظ الزرین  . بعد النقر فوق بھا طفلك حالیا. سیتم توجیھك بعد ذلك إلكمال نموذج االتصال عبر اإلنترنت

 سیتم إرسال طلبك وسیكون شخص من المدرسة على اتصال بك في أقرب وقت ممكن.
 

 
 تعلیمات بوابة الطالب في باور سكول 

 
الویب في   على EPS موقع  زیارة یرجى ، PowerSchool الطالب بوابة في التنقل كیفیة حول تعلیمات على للحصول

www.epsnj.org/PowerSchoolInstructions  . 
 

 
 سیاسة الیونیفورم

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epsnj.org%2Fcms%2Flib%2FNJ01912667%2FCentricity%2Fshared%2Fcalendars%2FSchoolCalendarfor2022-2023SchoolYear.pdf&data=05%7C01%7CJonesTa%40epsnj.org%7C7b81b2d334504b95a58c08da763ec9f1%7C3d88f2c5fd154fd991ed90d7691a362f%7C0%7C0%7C637952309292205259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yeR5vuEZn0vW4%2FM6dh6u%2Ftp94EEV73qjoOK5WLfZNls%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epsnj.org%2Fcms%2Flib%2FNJ01912667%2FCentricity%2Fshared%2Fcalendars%2FSchoolCalendarfor2022-2023SchoolYear.pdf&data=05%7C01%7CJonesTa%40epsnj.org%7C7b81b2d334504b95a58c08da763ec9f1%7C3d88f2c5fd154fd991ed90d7691a362f%7C0%7C0%7C637952309292205259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yeR5vuEZn0vW4%2FM6dh6u%2Ftp94EEV73qjoOK5WLfZNls%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepsnj.powerschool.com%2Fpublic%2F&data=05%7C01%7CJonesTa%40epsnj.org%7C7b81b2d334504b95a58c08da763ec9f1%7C3d88f2c5fd154fd991ed90d7691a362f%7C0%7C0%7C637952309292205259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZX3fQ40RbNjO8S0Qt7XoVQ53VR8rXANJdaAr8%2FDFm5k%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepsnj.powerschool.com%2Fpublic%2F&data=05%7C01%7CJonesTa%40epsnj.org%7C7b81b2d334504b95a58c08da763ec9f1%7C3d88f2c5fd154fd991ed90d7691a362f%7C0%7C0%7C637952309292205259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZX3fQ40RbNjO8S0Qt7XoVQ53VR8rXANJdaAr8%2FDFm5k%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epsnj.org%2FPage%2F4090&data=05%7C01%7CJonesTa%40epsnj.org%7C7b81b2d334504b95a58c08da763ec9f1%7C3d88f2c5fd154fd991ed90d7691a362f%7C0%7C0%7C637952309292205259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NekwmrH2HLqaCHnsS3rZawfu9QTa9di0JZvyIF%2BUYlI%3D&reserved=0
http://www.epsnj.org/PowerSchoolInstructions
http://www.epsnj.org/PowerSchoolInstructions
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ھو تعزیز صورة ذاتیة إیجابیة وتعزیز فخر المدرسة بین طالبنا. الصحة والسالمة  EPSالغرض المقصود من قواعد اللباس 
ساسیة لقواعد اللباس بھدف تعزیز بیئة مواتیة لالنضباط وكذلك التعلیم. ومن المتوقع ارتداء والرفاه التعلیمي ھي األھداف األ 

 الزي المدرسي على أساس یومي.
 

.  /4374https://www.epsnj.org/Pageعلى   EPSموقع  م توفیر متطلبات الزي الرسمي واللباس لمدرسة طفلك علىیت
" لوحة " یرجى الرجوع إلى   واتباع التعلیمات المقدمة.السیاسة الموحدة

 
ما یتعلق بالتزام طفلك بالسیاسة الموحدة. لن یسمح للطالب الذین ال یلتزمون أولیاء األمور ، نطلب تعاونكم وكذلك دعمكم فی
عدم التردد في االتصال  ي بعد ذلك. یرجىأو أي یوم دراس سبتمبر 9الجمعة بسیاسة الزي المدرسي بدخول المبنى یوم 

 بالمكتب الرئیسي إذا كان یجب أن یكون لدیك أي أسئلة فیما یتعلق بالسیاسة الموحدة. 
 

 
 األجھزة اإللكترونیة 

 
ونتیجة لذلك ، سیستمر جمیع الطالب في  . 1: 1على مدى السنوات القلیلة الماضیة ، عملت مدرستنا كمدرسة تكنولوجیا 

أجھزة  یجب على الطالب بذل كل جھد ممكن لرعایة  لتعلیمھم الیومي في الفصول الدراسیة.  از كمبیوتر محمولھجاستخدام 
 1: 1بشكل ممتاز طوال العام الدراسي ، ألن ھذا امتیاز خاص للغایة. سیستمر تنفیذ التكنولوجیا   الخاصة بھم  الكمبیوتر المحمولة

یطلب من جمیع الطالب  لدینا لضمان حصول طالبنا على المعاییر التنافسیة الالزمة لتعزیز االستعداد الجامعي والمھني. 
 المدرسة یومیا. المحمولة المشحونة وأسالك الطاقة إلى إحضار أجھزة الكمبیوتر

 
 
 

 الوافدون الجدد
 

 سیحصل جمیع الطالب الجدد في المنطقة على جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھم خالل األسبوع األول من المدرسة. 
 
 

 ابق على اتصال 
 

 تلقي تذكیرات المدرسة / التحدیثات عبر رسالة نصیة! 
 یث العامة قم بالتسجیل لتلقي رسائل من مدرسة طفلك ومدارس إلیزاب

 
 تعلیمات الوالدین الجدیدة والحالیة 

 
من المھم للغایة أن یكون لدینا أحدث عنوان منزل و / أو أرقام ھواتف حتى نتمكن من االتصال بك في حالة الطوارئ أو  

ء األمور  ت االتصال الخاصة بك عن طریق تسجیل الدخول إلى بوابة أولیالمناقشة تقدم طفلك. یرجى التأكد من تحدیث معلوما
وارئ الموجود تحت رابط النماذج طوال العام الدراسي إذا كان ھناك تغییر في وملء نموذج معلومات الط PowerSchoolفي 

عنوان منزلك و / أو رقم ھاتفك. من المتوقع التواصل المفتوح بین المنزل والمدرسة وھو أحد المفاتیح األكثر صلة بالنجاح 
 األكادیمي في المدرسة.

  
كن نظام اإلشعارات الخاص بنا الموظفین من االتصال بأولیاء األمور من خالل البرید اإللكتروني والرسائل النصیة ومن یم

خالل الرسائل اللفظیة المسجلة على الھاتف. من خالل ھذا النظام ، یتم تنبیھ اآلباء على الفور بالمعلومات العاجلة واألحداث  

https://www.epsnj.org/Page/4374
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أحدث . لضمان استمرار ھذا النظام في العمل بطریقة فعالة للغایة ، من المھم جدا أن یكون لدینا مةالكبرى و / أو التواریخ القاد 
 وأدق المعلومات في الملف لكل طالب. 

 
الویب  على   EPSیرجى زیارة موقع حول كیفیة الحفاظ على تحدیث معلومات االتصال الخاصة بك،  للحصول على معلومات

" "لوحة  یرجى الرجوع إلى . https://www.epsnj.org/Page/4374في  واتباع اإلرشادات المتوفرة البقاء على اتصال
 .PowerSchoolحول كیفیة تحدیث معلوماتك على 

 
 

 معلومات عن المنطقة / المدرسة
 

وإكمالھا بحلول الیوم األول من المدرسة وأن جمیع  یرجى التأكد من مراجعة جمیع المستندات المطلوبة المدرجة أدناه
 المعلومات الشخصیة یتم تحدیثھا بانتظام.  

 
 نموذج معلومات الطوارئ  •

 
 إشعار بخصوص الفیزیائیة  •

 نموذج البیان اإلعالمي  •

 یاسة إلیزابیث الستخدام اإلنترنت نموذج إذن اإلنترنت والشبكة للطالب مع س •

 نموذج الجھاز المحمول اإللكتروني  -یا االستخدام المقبول للتكنولوج •

 ) ECFصندوق االتصال في حاالت الطوارئ ( •

 تطبیق الغداء •

على الویب في   EPSیرجى زیارة موقع ، من أجل الوصول إلى المستندات المطلوبة المشار إلیھا أعاله
https://www.epsnj.org/Page/4374 . لوحة  یرجى الرجوع إلى""  التعلیمات المقدمة.واتباع  النماذج والتطبیقات

 
 

 متطلبات التحصین 
 

تلقي جرعة والمسجلین في الصف السادس ،    1997ینایر  1بعد  المولودینفرضت والیة نیوجیرسي أن یطلب من جمیع األطفال
 .إلى جرعة واحدة من لقاح المكورات السحائیة باإلضافة) Tdapمعززة من لقاح الخناق والكزاز والسعال الدیكي (

یوم  یجب تحویل الوثائق التي تفید بأن طفلك قد تلقى التطعیمات المطلوبة للصف السادس إلى ممرضة المدرسة في موعد أقصاه 
 . 2022 سبتمبر 9الجمعة 

 
تقدیم تأكید كتابي من   2022 سبتمبر 9 یوم الجمعةالصف السادس مع أعیاد المیالد في أو بعد   یدخلون  یجب على الطالب الذین

عاما من   11مقدم الرعایة الصحیة لطفلك لموعد التطعیم. یجب أن یكون ھذا الموعد في غضون أسبوعین من بلوغ طفلك 
العمر. یجب تقدیم سجل التحصین مباشرة بعد الموعد. تلتزم منطقة إلیزابیث العامة بموجب القانون بضمان حصول جمیع 

 . لوبةالتطعیمات المط الطالب على
 

https://www.epsnj.org/Page/4374
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سیتم استبعاد األطفال الذین ال یستوفون متطلبات التحصین أو لیس لدیھم وثائق عن موعد محدد في غضون أسبوعین من  
 عاما من المدرسة بدءا من الیوم الدراسي األول. 11بلوغھم سن 

 
 

 النقل
 

 ستكون وسائل النقل متاحة للطالب التالیین:
 

 میل من مدرستھم 2.0ائیة الذین یعیشون على بعد أكثر من طالب المرحلة االبتد  •

 میل من مدرستھم 2.5طالب المدارس الثانویة الذین یعیشون على بعد أكثر من  •

 خدمات النقل IEPالطالب الذین یتضمن  •
 
 

 لیلة العودة إلى المدرسة
 

 سة فينتطلع إلى مقابلة أولیاء األمور / أولیاء األمور في لیلة العودة إلى المدر
 مساء  6:00الساعة  2022 سبتمبر 19االثنین 

 
 التعلم العاطفي -االجتماعیة 

 
واآلن أكثر من أي وقت مضى، یواجھ جیل الیوم من الشباب العدید من التحدیات التي ال یمكن تصورھا بسبب آثار عصرنا  

النمو الصحي للطفل بأكملھ ، تدرك مدارس   األخیر غیر المسبوق. من أجل ضمان استمرار المناخات المدرسیة اإلیجابیة وكذلك
لم االجتماعي العاطفي لطالبنا وأدائھم الناجح في المدرسة والعمل وكذلك في الحیاة. إلیزابیث العامة مدى أھمیة مھارات التع

ة تعلیمیة آمنة  ونتیجة لذلك ، سنواصل تعزیز المھارات االجتماعیة والعاطفیة كممارسة یومیة في الفصول الدراسیة. إن خلق بیئ 
ي الذاتي واإلدارة الذاتیة والوعي االجتماعي ومھارات  حیث یكون الطالب قادرین على االنخراط في الكفاءات األساسیة للوع

 العالقات واتخاذ القرارات المسؤولة سیساعد على تزوید الطالب بالمھارات الالزمة للتنقل عبر تلك التحدیات المعقدة في الحیاة.
 
 

تستمروا جمیعا في االستمتاع بما تبقى من الصیف. دعونا نواصل مھمتنا المشتركة إلعادة تأكید اإلنصاف وإعادة  أمل أن ن
  تأسیس التوقعات واستعادة التمیز! نتطلع إلى بدء رحلة أخرى معا یوم الجمعة 9سبتمبر.
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توفر مدارس إلیزابیث العامة إمكانیة الوصول إلى الترجمة من االتصاالت والمواد في المنطقة. لمزید من  المساعدة، یرجى    •

   .االتصال بالمكتب   الرئیسي أو السیدة  كولیك

• Las Escuelas Públicas de 
Elizabeth ofrecen accesibilidad de traducción de comunicación y materiales del distrito. 
Para obtener más ayuda, comuníquese con Sra. Kulick.   

• As Escolas Públicas de 
Elizabeth oferecem acessibilidade à tradução de materiais e comunicação do distrito. 
Para obter mais assistência, entre em contato com S.Kulick.   

• Lekòl Piblik Elizabeth yo ofri tradiksyon aksè nan kominikasyon distri a ak materyèl yo.  
Pou plis asistans tanpri kontakte Sr. Kulick.   


