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وافق  .2020سبتمبر  11 قوي في التدريس عن بعدأتمنى أن تكون أنت وعائلتك بصحة جيدة. نحن ملتزمون بافتتاح 
 2،640،432دوالر أمریكي وتمویل بمبلغ  1،977،326مجلس التعلیم لدینا على طلب تمویل منحة لإلغاثة في حاالت الطوارئ الممولة اتحادیًا بمبلغ 
اب مرحلة ما قبل المدرسة 7000 جهاز لجميع معلمي وطلدوالًرا أمریكیًا لدعم أكثر من   4،617،758دوالًرا أمریكیًا لیصبح المجموع الكلي

الدراسي وریاض األطفال والصف األول والثاني في كل مدرسة. باإلضافة إلى ذلك ، یغطي التمویل الفیدرالي أیًضا تكلفة االتصال باإلنترنت للعام 
2020-2021 

 تم تمويل هذا من خلال ما يلي
CARES Emergency Relief Act Grantالفيدرالية 

Digital Divide 
 

وم قسم تكنولوجيا المعلومات لدينا بإعداد أجهزة الكمبيوتر المحمولة للطلاب عن طريق تحميل جميع البرامج يق
الرقمية الجديدة لتوزيعها على عائلات أطفالنا في الصفوف ما قبل المدرسة ورياض الأطفال والصف الأول والثاني 

المعلومات لدينا مع تحديد موعد ووقت لالتقاط جهاز والثالث. سيتلقى الآباء مكالمة هاتفية من قسم تكنولوجيا 
الكمبيوتر المحمول. سيتمكن الآباء من التقاط جهاز الكمبيوتر المحمول بأقل قدر من الاتصال ودون الحاجة إلى 

 الوصول إلى مدارسنا. يرجى تذكيرك بارتداء قناع وجهك وممارسة التباعد الاجتماعي المناسب عند الوصول
 
���	����������		 �����	 Grades	��	
�����	10	14-		�����	 School	1,	2	&	9	 K,1,2	
	21	�����	17-	�����	 School	1,	2	&	9		 PK,	3	
	21	�����	17-	�����	 School	4,5,6,7,8,12,13	 PK,	K,1,2,3	
24	2	�����8	-	�����	 School	14,15,16,18,19,20,21	 PK,	K,1,2,3	
	4		�����	31-������	 School	22,23,25,26,27,28,29,30	 PK,	K,1,2,3	
 

اص تعمل مدارس إلیزابیث العامة أیًضا على زیادة الدعم الفني لألسر والطالب. إذا كنت تواجھ مشكالت فنیة مع جھاز الكمبیوتر المحمول الخ
وجیا على بمدرستك أو كنت تواجه مشكلة في الاتصال بالإنترنت ، فيمكنك الاتصال بالخط الساخن لدعم التكنول
ب الرقم التالي. یمكنك أیًضا إرسال تذكرة مشكلة عن طریق تسجیل الدخول إلى البرید اإللكتروني وكلمة المرور لمدرسة طفلك على موقع الوي

 التالي. سيتم بعد ذلك تحديد موعد لأولياء الأمور ، إذا لزم الأمر للخدمة في مركز المساعدة 
Help Center Drive-Thru 

908-436-5065 
 (For Trouble ticket إرسال تذكرة مشكلة) https://support.epsnj.org/ 
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