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االعزاء االوصیاء / االھل           

 
محتمل الرتفاع جیرسي نیو والیة تستعد حیث ، المنزل في بالبقاء میرفي جیرسي نیو والیة حاكم ألمر وفقًا مغلقة العامة إلیزابیث مدارس تزال ال  

في التغیرات مع نتكیف جمیعًا نحن .جیدة بصحة وعائلتك أنت تكون أن آمل ، االعتبار في ذلك وضع مع .المقبلة األسابیع في كورونا لفیروس  
في االستمرار إلى بحاجة أننا حین في .المنزل في األسرة ووقت والعمل للتعلم متوازن ھیكل بإیجاد یتعلق فیما خاصة ، الیومیة حیاتنا طریقة  

العاطفیة باالحتیاجات االھتمام األشخاص من یتطلب الوضع ھذا أن أیًضا ندرك فإننا ، المستمرة األكادیمیة واحتیاجاتھم طالبنا على التركیز  
أیًضا والعائلیة الشخصیة االجتماعیة     

 
ھذه وتشمل .التالیة خطواتنا حول األمور وأولیاء الفریق وأعضاء الطالب من المھمة االستفسارات لمعالجة بجد العامة إلیزابیث مدارس تعمل  

في المشاركة سنا األصغر للطالب یمكن وكیف ، مجتمعنا في لألطفال الطعام وجبات وتقدیم ، لدینا ضعفا األكثر المتعلمین دعم حول األسئلة  
و والنصوص ، الدورات وأرصدة ، والتقاریر التصنیف بطاقات معالجة كیفیة في أیًضا ننظر أننا معرفة یرجى .اإلنترنت عبر التعلم تجارب  ، 

والتخرج التخرج حفلة مثل المغزى ذات العام نھایة وأحداث ، الكلیةتسجیالت    
 

الخاص التعلم مجتمع داخل المشكالت مع نتعامل بینما تفھمك على نشكرك .وغیرھا األسئلة ھذه كل على إجابات لدینا سیكون ، المناسب الوقت في  
سیطرتنا عن الخارجة األمور تلك مع التكیف في ونستمر بنا  

 
اإللكترونیة  عبر بعد عن  للتعلم خطتنا نحو تقدم تحقیق  

 
الماضیة اللیلة باإلجماع للتعلیم إلیزابیث مجلس صوت .الربیع عطلة خطط العامة إلیزابیث مدارس تلغي ، أطول لفترة مغلقة مدارسنا إلبقاء توقعًا  

باتساق طالبنا جمیع دعم نواصل أن المھم من .أبریل 17 الجمعة وحتى أبریل 14 الثالثاء من بعد عن التعلم طریق  عن المدرسة إقامة لمواصلة . 
ھذین في بعد عن اإللكتروني التعلم یتم لن .أبریل 13 واالثنین أبریل 10 الجمعة أیام الفصح عید بإجازة االحتفال سیتم أنھ مالحظة یرجى  

بالعطلة  احتفاًال  التاریخین  
 

21 في إطالقھ وسیتم أسبوعین لمدة التطویر قید البرنامج .اإللكترونیة عبر بعد عن التعلم خطة من 2 المرحلة تطویر على التعلیمي فریقنا یعمل  
أنشطة تتضمن البرید في حزًما الصفوف في  اإلعاقة ذوي والطالب 2 الصف حتى المدرسة قبل ما مرحلة في الطالب  أمور أولیاء سیتلقى .أبریل  

بعد عن التعلم أثناء إلكمالھا للطالب تعلیمیة   
(PK-12) 

 
لقد .المھم التحول ھذا ، التعلیمیین والمدربین والمشرفین التعلیمیین المدیرین ذلك في بما ، العامة إلیزابیث مدرسة معلمو قاد ، الماضي األسبوع في  

المعلمین بین والتواصل بعد عن التعلم تعزیز في للمساعدة المھني التطویر جلسات وتصمیم الدورة محتوى لتنظیم ھائلین وطاقة وقتًا خصصوا  
مع التعاون في المعلمون سیستخدمھا التي اإلنترنت عبر المنصات حول المھني التطویر جلسات في معلمونا سیشارك ، القادم األسبوع .والعائالت  

لتوفیر بنا الخاص بُعد عن التعلم برنامج على نبني بینما بُعد عن الطالب مع واالنخراط الزمالء  
والمعلم الدراسة زمالء مع الظاھري االتصال فرص ·  - 

المعلم من موجھ تعلیم   -  
المعلم تعلیم الستكمال المستقلة العمل أنشطة  – 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

المحمولة  الكمبیوتر أجھزة  
 

التالي الرقم على بنا االتصال یرجى .المحمول طفلك كمبیوتر بشأن لدیكم تكون قد استفسارات أو أسئلة أي معالجة على نعمل نحن  
الدعم ھذا إلى بحاجة تعرفھ شخص أي أو أنت كنت إذا التالي اإللكتروني البرید عنوان على مراسلتنا یمكنك  

 helpdesk@epsnj.org أو 908-436-5051
 

والغداء  اإلفطار برنامج  
 

 كخدمة أساسیة ، تواصل مدارس إلیزابیث العامة تقدیم وجبات الطعام للعائالت من خالل برنامج اإلفطار والغداء. تشمل باقات الوجبات
لجمیع الطالب من مرحلة ما قبل بعاءاإلفطار في الصباح التالي. تقدم خدمة الوجبات یومي االثنین واألرغداء الیوم الحالي ووجبة   

صباًحا في مواقع المدارس التالیة  11:30صباًحا حتى   9:30من الساعة   12الروضة إلى الصف   
 

School 1 & 9 located at 250 Broadway for students who live in school 1& 9 zone 
9 و  1 المدرسة  منطقة  في  یعیشون  الذین للطالب  9 و  1 المدرسة   

School 28 located at 25 First Street for students who live in school 28 & 25 zone 
25 و 28 المدرسة  منطقة  في  یعیشون الذین للطالب  28 المدرسة   

 
 

School 52 located at 130 Trumbull Street for students who live in school 20 & 13 zone 
13 و 20 المدرسة  منطقة  في  یعیشون الذین للطالب  52 المدرسة   

School 22 located at 612 Pulaski Street for students who live in school 3, 4 ,5, 14, 15 & 19 zone 
3 و  4 و   5و   14و   51و 91   المدرسة  منطقة  في  یعیشون الذین للطالب  22 المدرسة   

School 29 located at 919 North Broad Street for students who live in school 16, 18, 21 & 12 zone. 
12 و  16و   18و    21 المدرسة  منطقة  في  یعیشون الذین للطالب  29 المدرسة   

School 23 located at 631-657 Westminster Ave. for students who live in school 23 & 27 zone 
23 و 27 المدرسة  منطقة  في  یعیشون الذین للطالب  23 المدرسة   

School 51 located at 544 Pennsylvania Avenue for students who live in school 2 & 6 zone 
6 و 2 المدرسة  منطقة  في  یعیشون الذین للطالب  51 المدرسة   

 
برنامج  إغالق  سیتم  .فقط  أبریل  15 األربعاء یوم اإلفطار  ووجبة  الغداء برنامج سیعمل  ، أبریل  17 حتى  أبریل  13 أسبوع  أن مالحظة  یرجى   

أبریل  13 االثنین یوم  والغداء  اإلفطار   
 

جیدة بصحة  وكن سالمتك على  حافظ  .معًا  الصعبة األوقات  ھذه في التنقل  أثناء  دعمك  على أخرى  مرة  لك شكًرا   
 

 بإخالص
 

 
 

Olga Hugelmeyer 
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