


تذكیر ألولیاء األمور في مرحلة الطفولة المبكرة
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PK 3آباء 
كتذكیر لجمیع أولیاء األمور ، قام قسم الطفولة المبكرة لدینا بتحمیل مواضع ما قبل المدرسة

رسائل إلى بوابة الوالدین بارنت بورتل نطلب من والدینا قبول أو رفض التنسیب. یولیو31یوم الجمعة ، 
عن طریق تسجیل الدخول إلى بوابة الوالدین في

Parent Portal فيPowerSchool. 

بمجرد قبولك في التنسیب لمرحلة ما قبل المدرسة ، سیتم االتصال بك و
.مزودة بتاریخ ووقت اللتقاط جھاز الكمبیوتر الخاص بطفلك

PK 4و  PK 3آباء 
سیتلقى اآلباء مكالمة ھاتفیة من قسم تكنولوجیا المعلومات لدینا مع تحدید موعد

سیتمكن اآلباء من التقاط جھاز الكمبیوتر المحمول. التاریخ والوقت اللتقاط جھاز الكمبیوتر المحمول
یرجى التذكیر بارتداء. مع الحد األدنى من االتصال ودون الحاجة إلى الوصول إلى مدارسنا

.قناع الوجھ وممارسة التباعد االجتماعي المناسب عند الوصول

مواعید التوزیع مدرسة

أغسطس أغسطس-17 21 School مدرسة 1, 2,4,5,6,7,12,

أغسطس 24- أغسطس 28 School  16,18,19,21,50,51,52مدرسة

أغسطس 31 - سبتمبر 4 School  22,23,26,27,28,29,30مدرسة



ع سیتلقى الوالدان مكالمة ھاتفیة من قسم تكنولوجیا المعلومات لدینا م
.تحدید موعد وموعد اللتقاط جھاز الكمبیوتر المحمول

یرجى تذكیرك بارتداء قناع وجھك وممارسة التباعد 
.االجتماعي المناسب عند الوصول
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مواعید التوزیع مدرسة Grades صف

August 10-August 14 School 1, 2 & 9 K,1,2

August 17-August 21 School 1, 2 & 9 3

August 17-August 21 School 3,4,5,6,7,8,12,13 K,1,2,3

August 24-August 28 School 14,15,16,18,19,20,21 K,1,2,3

August 31- September 4 School 22,23,25,26,27,28,29,30 K,1,2,3



تذكیر لذوي االحتیاجات الخاصة
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سیتلقى اآلباء مكالمة ھاتفیة من قسم الخدمات الخاصة لدینا مع : الجدول الزمني للتوزیع المركزي ألجھزة الكمبیوتر الخاصة بالخدمات الخاصة ھو كما یلي
.تحدید موعد ووقت اللتقاط أجھزتھم المحمولة

كتذكیر لجمیع أولیاء األمور ، نقدم للطالب المؤھلین
الخدمات ذات الصلة بالتخاطب والعالج الوظیفي والعالج الطبیعي شخصیًا

.في ثالثة مواقع مركزیة
نطلب من أولیاء األمور إكمال استطالع موجز على بوابة الوالدین في بارنت بورتل بورسكول

.تشیر إلى تفضیلك لمواصلة تلقي الخدمات ذات الصلة عن بُعد أو شخصیًا
Parent Portal Powerschool

مواعید التوزیع مدرسة

أغسطس 24  - أغسطس 28 School مدرسة 28,29,30

سیتمكن اآلباء من التقاط جھاز الكمبیوتر المحمول بأقل قدر من االتصال 
یرجى تذكیرك بارتداء قناع . ودون الحاجة إلى الوصول إلى مدارسنا

.وجھك وممارسة التباعد االجتماعي المناسب عند الوصول
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2020أغسطس 25: التاریخ

صباًحا9:00: الوقت

ویلیامز فیلد: المكان
Williams Field

!!!احفظ التاریخ  6



نرحب بفصل الطالب الجدد 
الجدد في المدرسة الثانویة

!2021-2020في 
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Parent Virtual Academy
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• Parent Portal  بارنت بورتل

• Office 365 Log in and overview تسجیل الدخول ونظرة عامة

• Teams  عقد المؤتمرات عبر اإلنترنت والمشاركة-تیمس

• WiFiاستكشاف أخطاء  WiFiاألساسیة وإصالحھا واالتصال بشبكة 

• Class Link كالس لنك

• Unified Classroom  تسجیل الدخول والتنقل وكیفیة تقدیم عمل الطالب-یونفید كالسروم

• Cyber security األمن اإللكتروني

• المھارات األساسیة الستخدام الحاسوب

• مترجم مایكروسوفت لتعزیز التواصل لآلباء الذین لغتھم األولى لیست اإلنجلیزیة

تبدأ ورش العمل في 
األسبوع الذي یبدأ في 

أغسطس24
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آخر یوم لفصل الصیف
Grab & Go 
برنامج اإلفطار والغداء

2020أغسطس 31اإلثنین ، 

:المعلومات المطلوبة
 الوصي/ اسم ولي األمر 
 اسم مدرسة الطفل
 رقم تعریف الطفل



Grab & Go برنامج اإلفطار والغداء
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سیكون برنامج اإلفطار والغداء الفیدرالي متاًحا في جمیع مواقع المدارس
:ظھرا ابتداء من2:30ظھرا حتى 12:30من 

سیتضمن مطعم -2020سبتمبر 10الخمیس  Grab & Go وجبتین فطور وغداء:
2020سبتمبر 11اإلفطار والغداء لیوم الجمعة 

2020سبتمبر 14اإلفطار لیوم االثنین 

سیتضمن مطعم -2020سبتمبر 14اإلثنین ،  Grab & Go وجبتین فطور ووجبتین غداء:
2020سبتمبر 14الغداء لیوم االثنین 

2020سبتمبر 15اإلفطار والغداء لیوم الثالثاء 
2020سبتمبر 16اإلفطار لیوم األربعاء 

سیتضمن مطعم -2020سبتمبر 16األربعاء  Grab & Go 3  وجبات غداء3وجبات فطور و:
2020سبتمبر 16الغداء لیوم األربعاء 

2020سبتمبر 17اإلفطار والغداء لیوم الخمیس 
2020سبتمبر 18اإلفطار والغداء لیوم الجمعة 

2020سبتمبر 21اإلفطار لیوم االثنین 

یومي االثنین واألربعاء: 2021-2020جدول العام الدراسي 
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سجل طالبك عبر اإلنترنت 
-2020للعام الدراسي 

2021!
قم بزیارة الموقع

www.epsnj.org
وانقر على أیقونة التسجیل

عبر اإلنترنت
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