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العام للتعليم إليزابيث مجتمع عزيزي  

 

لضمان بذلتموها التي الجهود على جميًعا أشكركم أن أود ، بُعد عن الإلكتروني التعلم من الأول الأسبوع نهاية من نقترب لأننا نظرًا  

رائعة بتفاعلات استمتعوا الذين الفريق أعضاء من نجاح قصص بالفعل سمعت لقد .العامة إليزابيث مدارس لطلاب التعليم استمرار  

بعد عن التعلم خلال من والعائلات الطلاب مع  

 

البعض لبعضنا الدعم وتقديم اتصال على للبقاء طرًقا نجد أن مضى وقت أي من أكثر المهم من ، الصعبة الأوقات هذه خلال  ، 

معنويات رفع على الفريق وأعضاء والأسر الطلاب لمساعدة  ويب صفحة أنشأنا لقد .البعض بعضنا مع الإيجابية الطاقة ومشاركة  

الإلكتروني التعلم خلال من حققوها التي ونجاحاتهم الإيجابية تجاربهم مشاركة خلال من التعلم مجتمع  

(www.epsnj.org/erlsuccessjournal) 

إليزابيث مجتمع بقية مع والمحفزة الملهمة نجاحك قصص مشاركة يمكنك ، وإنستغرام وتويتر فيسبوك على الهاشتاج باستخدام  

نجاحاتك توضح التي ) الطلاب صور لمشاركة إذن على الحصول يجب - الفريق أعضاء ( الصور مشاركة في تتردد لا .التعليمي . 

على أو وإنستغرام وتويتر الفيسبوك على هاب الخاصة الهاشتاج صفحات على الاجتماعي التواصل بوسائل مشاركاتك عرض يمكن  

طريق عن المذكور الويب موقع في عليها العثور يمكن التي الرسائل لوحة على رسالتك نشر خيار أيًضا لديك .المذكور الموقع  

بالبريد رسالتك إرسال خيار أيضًا لديك .الصفحة من العليا اليمنى الزاوية في المقاطعة موقع على التسجيل أو الدخول تسجيل  

مجلة في الموجود الأخبار موجز على نشرها وسيتم أدناه المقدم الإلكتروني البريد عنوان إلى ، صور أي ذلك في بما ، الإلكتروني  

أيًضا أدناه المذكور الويب موقع على بعد عن الإلكتروني التعلم نجاح .  

#Eremotelearningsuccess   على  فيسبوك وتويتر وإنستغرام  

www.epsnj.org/erlsuccessjournal موقع الويب 

  leapsnewswire@epsnj.org عنوان البريد الإلكتروني

 

بنا الخاص التعلم مجتمع أنحاء جميع من روعة أكثر نجاح قصص سماع إلى أتطلع  

العامة إليزابيث مدارس ونجاح الطلاب تعلم في تفانيك على أخرى مرة لك شكرًا  

 

لكم شكرا  

Olga Hugelmeyer  
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Elizabeth Public Schools offers translation accessibility of district communication and materials. For further assistance, please contact hugelmol@epsnj.org. 

 

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

hugelmol@epsnj.org. 

 

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

hugelmol@epsnj.org. 

 

Lekòl Piblik Elizabeth yo ofri tradiksyon aksè nan kominikasyon distri a ak materyèl yo. Pou plis asistans tanpri kontakte hugelmol@epsnj.org. 

 

 .المدارس بمنطقة إليزابيث التعليمية  بتقدم خدمة الترجمة لجميع اللغات  

 

 .hugelmol@epsnj.org في حالة الحاجة لهذه الخدمة المقدمة اتصل
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