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 عزيزي مجتمع مدارس إليزابيث العامة
 

ومهتمة. يواصل مسؤولو الصحة العامة تقديم المشورة بأن االبتعاد االجتماعي هو االستراتيجية األكثرال تزال األولوية القصوى لمدارس إليزابيث العامة هي صحة طالبنا وأعضاء فريقنا وخلق بيئات تعلم آمنة   
. أولويتنا القصوى هي صحةي هذه الحالة أمر مهم في منطقتنا ، إال أنني أعتقد أن االستباقية ف فيروس كورونا . على الرغم من أننا ما زلنا ال نملك أي حاالت مفترضة لـفيروس كورونا فعالية لمنع انتشار  

 .وسالمة طالب مدارس إليزابيث العامة وأعضاء الفريق ، وأعتقد أن قرار إغالق المنطقة يتماشى بشكل مباشر مع هذه المسؤولية
 

رحالت الميدانية واألحداث المدرسية واألنشطة ، بما في ذلك برامج يوم السبتحتى إشعار آخر. كما يتم إلغاء جميع ال 2020مارس   16سيتم إغالق جميع مرافق مدارس إليزابيث العامة بعد الفصل يوم االثنين   
سبوع ، وإذا لزم األمر ، نقوم بتوسيع برنامج التعلم عن بعدوتسري على الفور. سنقوم بتقييم الوضع كل أ  ، . 

 
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للطالب في فصول ما قبل الروضة وفئة رياض األطفال والصف األول والصف الثاني من مارس ، قام أعضاء فريقنا بتوزيع حزم تعليمية للطالب في الصفوف  13في يوم الجمعة    

أنه إذا كانت لديك أي يرجى مالحظةدة أسرنا. نحن نعلم أن فترة طويلة من إغالق المدرسة يمكن أن تسبب تحديات كبيرة للعائالت والطالب. يرجى التعرف على الموارد أدناه. لمساع 12-9و  8- 3الصفوف    
03:00 - مساًء.  1:30صباحا. و   10:30 - صباًحا.   9:00سيكون جميع المدرسين متاحين عبر اإلنترنت من الساعة   أسئلة ، فالرجاء التواصل عبر البريد اإللكتروني مع معلم طفلك و / أو مدير المدرسة.  . 

 
 مصادر 

 موقع الكتروني 
 

وابط لموارد غير مدرسية قدت الالزمة على موقعنا. انقر على رابط التعلم اإللكتروني عن بعد في أي من صفحات الويب الخاصة بنا. يتضمن موقعنا اإللكتروني أيًضا ريمكن العثور على جميع المعلوما  •  
 .تحتاجها خالل هذا الوقت. نوصي بقراءة هذه الموارد حتى تكون مستعًدا

(www.epsnj.org)  موقعنا 
كتروني رابط التعلم اإلل  E-Remote Learning 

 
 الواجب الدراسي اليومي 

 
تسجيل الدخول يومًيا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لمنطقته إلكمال مهامه  12-9و  8- 3نحن نحتاج مساعدتك. يجب على كل طالب في الصفوف  •  

مارس   17الثالثاء صباًحا ، بدًءا من  9:00نطلب منك القيام بذلك كل يوم في موعد ال يتجاوز  •  
 إذا كان طفلك غير قادر على تسجيل الدخول بشكل مستقل ، فإننا نطلب من أحد الوالدين / ولي األمر مساعدة طفلهم في تسجيل الدخول  •

 
 خطة التعلم عن بعد اإللكترونية 

 
2020مارس   16ستفتح منصة التعلم اإللكتروني عن بعد ظهيرة يوم االثنين   • . 

ريد اإللكتروني وكلمات المرور للمنطقة في هذا االتصال في حالة احتياج الطالب للدعميتم تضمين الب • . 
 

 مصادر 
 

 PowerSchool Directions can be found here. 

  يمكن العثور على اتجاهات هنا -PowerSchool. 
 

 Login to Outlook mail here, using your child’s district email and password. 

 طفلك لمنطقة  المرور وكلمة اإللكتروني البريد باستخدام ، هنا بريد إلى الدخول سجل . Outlook 
 

 Powerschool Unified Classroom. Student will need to login to Microsoft using student email and password. 
 How to Access Powerschool Unified Classroom  
 Powerschool Unified Classroom Help and Support  

Powerschool Unified Classroom: 

 المرور  وكلمة للطالب اإللكتروني البريد  باستخدام  مايكروسوفت  إلى الدخول تسجيل إلى  الطالب سيحتاج - الموحدة الدراسية الفصول . 

 الموحدة  الدراسية الفصول  إلى الوصول كيفية  Powerschool 

 Help الموحد الدراسي الفصل ودعم مساعدة  Powerschool 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ستعمل على أي جهاز تم توفيره من قبل مدرسة إليزابيث ,مجانًا  اإلنترنت خدمة يوفر  - Altice Cablevision 
 -يرجى تحديد ما يلي التصال اإلنترنت الالسلكي الخاص بك

optimumwifi-Emergency 
تواصل مع مدرس الفصل  -للحصول على مساعدة عامة  •  

 HelpDesk@epsnj.org :للمساعدة في التكنولوجيا ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى •
 

استخدام هواتف المقاطعة ؛ من فضلكالمنطقة قد تم إلغاؤها حتى إشعار آخر. ستكون جميع االتصاالت مع أعضاء فريقنا وأولياء األمور من خالل منصتنا عبر اإلنترنت. لن يتم  يرجى تذكر أن جميع أنشطة   
 ال تتصل بمدارسك 

 
ببرنامج الوجبات لدينا  سيتم إخطار العائالت المؤهلة للحصول على اإلفطار والغداء المجاني والمخفض فيما يتعلق  

 
د محددة حول كيفية التحدث إلى طالبك بخصوص هذانحن نعلم أن الطالب قد يعانون من هذا الوضع. يرجى الرجوع إلى صفحة العافية الخاصة بنا للحصول على موارد المجتمع ، بما في ذلك موار  

03:00 - مساًء.  1:30صباحا. و   10:30 - صباًحا.   9:00ي الحاالت متاحين عبر اإلنترنت من الساعة  الموقفسيكون جميع مستشاري التوجيه واألخصائيين االجتماعيين ومدير . 
Please refer to our Wellness page for community resources, including specific resources on how to talk to your students regarding this 
situation.   

 
واإلقليميين والدوليين ومجتمع مدارس إليزابيث العامة أثناء إغالق المدرسة. شكرانحن نقدر دعمك وتفهمك لهذا القرار. سنستمر في الحفاظ على اتصاالت منتظمة مع مسؤولي الصحة العامة المحليين   

 .لمساعدتنا في الحفاظ على مجتمعنا آمنة 
 

 بإخالص
 
 
 
 
 
 
 

Olga Hugelemeyer 
 
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

 


