
2020 أب��ل  30  

 

ي 
واألوص�اء  اآلباء أعزائئ  

 

ي  الف��دة األوقات مع وتتأقلم  بخ�ي  تكون  أن نأمل ا  بها  نمر  اليت لضمان نعمل ألننا  ومثابرتك صدرك سعة  ع� �شكرك أن نود . جم�ع�  
ي  الطالب استمرار

ي  التحد�ات ندرك نحن . الصعبة  األوقات هذە خالل للعائالت التوازن إ�جاد أثناء  التعلم �ف ي  اليت
هذا  مثل مع  تأئت  

ي  االنقطاع
ف  �ف الف��ق وأعضاء الطالب دعم لضمان بجد نعمل زلنا  ما  ،  تعل�م�ة كمنطقة أنه العلم ير��  . العادي األ�ة  روتني . 

 

جد�دة  معلومات  

نامج  التقد�م ف  الطلبة ل�� الموه��ني  

ف  الطالب برنامج تطبيق تار�ــــخ تمد�د تم ف  الطالب أمور أول�اء لجميع  مايو 15 إ� الموه��ني ي  المهتمني
ستكون  .7 إ� 1 من الصفوف �ف  

ة  فرصتك هذە 2021 – 2020 الدرا�ي  للعام والوطن�ة  الوال�ة مستوى  ع� جوائز ع� الحائز الموهوب برنامجنا  إ� لالنضمام األخ�ي  

األمور أول�اء معلومات نظام  خالل  من الطلب  إ�مال �جب   

PowerSchool 

ي  الوالدين ابحس لد�ك �كن لم إذا 
نامج هذا  �ف ع�  العثور �مكن  .معلومات ع� للحصول الحال�ة طفلك بمدرسة االتصال ير��  ، ال��  

نامج  التقدم اتجاهات ف  الطالب  ل�� موقعنا  ع�  التا�ي  الرابط ع�  الموه��ني : 

https://www.epsnj.org/GiftedandTalented 

ي  الجدول إل�ك ،  لذلك ونت�جة المعدل الزميف : 

الطلبات  تقد�م موعد - 15مايو   

�د القبول رسائل - 15يونيو ي  بال��
وئف اآلباء  إ� اإلل��ت  

ي  الصف طالب من  ُ�طلب لن  أنه  مالحظة ير�� 
ي  الب�انات  فإن ، مقتضب و�شكل  .العام هذا  القبول المتحان الخض�ع  والثالث  الثائف اليت  

ف  الطالب لتحد�د استخدامها  سيتم ي  مناسب �شكل  ووضعهم الموه��ني
ف  الطالب برنامج �ف األمور أول�اء توص�ات ستشمل الموه��ني  

ف  ا��ي  والمعدل  ،  والمحل�ة الوال�ة  وتقي�مات ، والمعلمني ي  واألداء  ، ال�ت
األ�اد�م�ة  المعاي�ي  �ف  

 AP 2020 إعداد الطالب المتحانات

ي  وأ�هم  االختبار لهذا  �خضعون الذين  طالبنا  جانب من المرونة من بال�ث�ي  وطالب ف��دة  مشكالت بعد عن التعلم إ� االنتقال قدم
�ف  

ات  هناك كانت ، اآلن  تعلم كما  .المدينة أنحاء  جميع ي  حديثة تغي�ي
ال�ل�ة مجلس حول .2020 عام ر�يع وعمل�ة االمتحانات  جدول �ف  

نت اإل  ع��  اختبار إ� الورق�ة  االختبارات جميع ي  إ�ماله للطالب �مكن ن�ت
ل �ف ف   التقل�د�ة االمتحانات إدارة .الم�ف

�
هذا  تجرى لن لوجه وجها  

 العام

ا  لالختبار التوض��ي  العرض  س�كون ف  يوم متاح� العرض  هذا  استخدام االختبار هذا  �جرون  الذين  الطالب  ع�  �جب .مايو 4 ، االثنني  
أن تأ��د ع�  الطالب التوض��ي  العرض س�ساعد .االختبار إجابات إلرسال مختلفةال  الطرق لممارسة للنقر القابل  لالختبار التوض��ي   

نت ع��  االختبار إ� الوصول من سيتمكن بهم الخاص االختبار جهاز التوض��ي  العرض  إ� الوصول من يتمكنوا  لم إذا  .و�شغ�له اإلن�ت  
�حة ف�مكن  ، ي  مساعدتهم االختبار دل�ل  من النهائ�ة  لل�ش

ي  المحتوى نموذج  س�كون .و�صالحها  ألخطاء ا  استكشاف  �ف
العرض �ف  

ف  لجميع نفسه  هو  التوض��ي  ا  ول�س المستخدمني ا  اختبار� سل .تدر�ب�� ا  للطالب ال�ل�ة مجلس س�ي ا  ب��د� ون�� هم إل��ت يتوفر  عندما  لتذك�ي  
هذە  الهامة التحض�ي  خطوة اتخاذ ع� طفلك �شجيع ير��  .التوض��ي  العرض  

https://www.epsnj.org/GiftedandTalented


 برنامج اإلفطار والغداء 

ف  يو�ي  العائالت ع� والغداء اإلفطار برنامج توز�ــــع س�ستمر ا  9:30 الساعة  من أسب�ع  كل من واألر�عاء  االثنني 11:30 حيت  صباح�  
ا  ي  .صباح�

نامج لجعل محاولة �ف ي  جد�د توص�ل موقع أضفنا  أننا  العلم ير��  ،  مالءمة أ���  ال��
المدرسة  أ� س�خدم 25 رقم المدرسة �ف  

ي  25 و 15 و  3 رقم ي  اآلن خدمتها  تتم اليت
الجد�د  الموقع  هذا  �ف  

 

 خدمة إصالح أجهزة ال�مبيوتر  المحمول 

ع� بنا  االتصال ير��  .بطفلك الخاص المحمول بال�مبيوتر يتعلق  ف�ما  لد�ك تكون قد  مشكالت أو أسئلة  أي  معالجة  ع� نعمل نحن   
�د  أو الهاتف رقم ي  ال��

وئف الدعم  هذا  إ� بحاجة فهتعر  شخص  أي أو أنت كنت إذا  ، أدناە اإلل��ت  

908-436-5051 

helpdesk@epsnj.org 

ن  ط��ق  عن  بالمنطقة األجهزة قسم قبل من  المحمول ال�مبيوتر أجهزة إصالحات ب�عداد نقوم ف  أ�ام فقط التعيني والثالثاء االثنني  
ا  8:30 الساعة من  واألر�عاء ا  مساءً  3 الساعة حيت  صباح� ف  يوم من  بدء� ي  األجهزة قسم  إ�شاء  سيتم .مايو 4 االثنني

هال�ي  دواير  مجمع �ف  
ي 
ل 123 �ف �ت ب�ي ي  س�ت

ف  الس�ارات موقف �ف ي  ست��نيتا  مركز بني الفتة مع  التحم�ل  رص�ف  بجوار ، الثان��ة  المدرسة ومجمع اإلقل��ي  الطي�  
ة ير��  .س�ارتك مغادرة إ� تضطر ال حيت  الق�ادة خالل من  خدمة المحمول تر ال�مبيو  أجهزة إصالحات ستكون ."األجهزة قسم" كب�ي  

ي  طفلك كان إذا  موعد  لتحد�د  أدناە بالرقم  االتصال
مشا�ل  أي من �عائف  

908-436-5051 

 تذك�ي 

 عمل�ة اخت�ار المدرسة الثان��ة 

ف  الثامن الصف طالب جميع س�قوم ا  الثان��ة المدرسة  من باالخت�ار الحاليني ف  المستشار�ن خالل من مايو 1 من  بدء� وقد اإلرشاديني  
ي  الثامن الصف بطالب  اتصلوا 

ح الوقت �ف ي  الدخول �سج�ل  عليهم �جب الذي  المق�ت
المدرسة  اخت�ار عمل�ة �شأن مهمة  معلومات لتل�ت  

خالل  من  الثان��ة   

PowerSchool TEAMs 

 PowerSchool بوابة اآلباء 

ي  إ� الوصول  �ساعدك أن �مكن 
ي  المدرسة مستوى  ع� إشعارات تل�ت

��ي  ف�ما  .الوقت هذا  خالل طفلك مدرسة  مع  اتصال ع� البقاء  �ف  
اك ك�ف�ة حول تعل�مات ي  اآلباء  اش�ت

ي  �ف
ي  المدرسة  إعالنات تل�ت

األمور أول�اء  بوابة �ف   

PowerSchool Parent Portal  

mailto:helpdesk@epsnj.org

