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 أعزائي  اآلباء وأولیاء األمور
 

الساعة بین  الجلسة  في  الفصول تكون  سوف .العامة إلیزابیث  مدارس لطالب  بعد عن  للتعلیم یوم أول ھو  سبتمبر 11 الجمعة ، للتذكیر  
الفصل جدول .12-9 للصفوف مساءً  12:22 حتى  صباًحا 7:30 و  8 - الروضة قبل ما للصفوف  .مساءً  12:39 حتى  صباًحا 8:20  

في  متاح بطفلك  الخاص الدراسي    
PowerSchool Parent Portal. 

 
صباًحا 8:20 الساعة من  بدًءا یوم كل بھم الخاصة الكمبیوتر أجھزة  إلى  الدخول  تسجیل الطالب  على  یجب  أنھ اعتبارك في  تضع أن  یرجى   

فترة كل  بدایة في  الحضور أخذ سیتم .12-9 الصفوف في  للطالب  صباًحا 7:30 والساعة الثامن  الصف حتى  الروضة قبل  ما للصفوف  
جمیع سیجتمع .الفیدیو  مؤتمرات  باستخدام المعلمون  یقودھا اإلنترنت  عبر یومیة تفاعلیة دروس في  الطالب  سیشارك .یومیًا ، تعلیمیة  

التعلیمات  من  األول الیوم قبل الدخول تسجیل طفلك یمارس بأن  نوصي  .السابق اتصالنا في  المرسلة للجداول وفقًا طالبھم مع بانتظام المعلمین   
بُعد عن  . 

 
سبتمبر  11 ،  الجمعة  یوم  بعد  عن  للتعلم  طفلك  إعداد  في  للمساعدة  المعلومات  بعض  یلي  فیما   

 
 مصادر  •

 
o PowerSchool Directions can be found here. 

o  ھنا بورسكول إرشادات  على  العثور یمكن  
 
o Login to Outlook mail here, using your child’s district email and password. 

بطفلك  الخاصین  المرور وكلمة اإللكتروني  البرید باستخدام ، ھنا اوتلوك برید إلى  الدخول بتسجیل قم  
 

o Powerschool Unified Classroom – Student will need to login to Microsoft using 
student email and password. 

وكلمة اإللكتروني  البرید  باستخدام مایكروسوفت  إلى  الدخول تسجیل  إلى  الطالب  سیحتاج -  كالسروم یونفید بورسكول  
للطالب  المرور  

 How to Access Powerschool Unified Classroom  
 كالسروم یونفید بورسكول إلى  الوصول كیفیة  
 Powerschool Unified Classroom Help and Support  
 كالسروم یونفید بورسكولدعم   و  مساعدة  

 
 
 

https://www.epsnj.org/Page/3381
http://home.epsnj.org/
https://elizabeth.learning.powerschool.com/velozom/epsinstructionaltechnology1/cms_page/view
https://elizabeth.learning.powerschool.com/velozom/epsinstructionaltechnology1/cms_page/view/50338205


 

 

o Free Internet provided by Altice/Cablevision. Please select “optimumwifi-
emergency” as your WIFI connection. It will work on any device that has been 
provided by Elizabeth Public Schools. 

من  مقدم مجاني  إنترنت    
 

Altice / Cablevision 
تحدید  یرجى   

“optimumwifi-emergency” 
بشبكة لالتصال  wifi  

العامة  إلیزابیث  مدارس بواسطة توفیره تم جھاز  أي على  سیعمل  .  
 

o For general help, please communicate with your classroom teacher. 
بك الخاص الفصل  مدرس  مع التواصل یرجى  ،  عامة مساعدة على  للحصول  

o For technology help, please email: HelpDesk@epsnj.org 
إلى  إلكتروني  برید إرسال یرجى  ، تقنیة مساعدة على  للحصول  

 
الیومي  الواجب •  

 
o  الصفوف في  طالب  كل على  یجب  PreK-12 وكلمة التعلیمیة المنطقة مستخدم اسم باستخدام یومیًا الدخول تسجیل  

مھامھم  إلكمال المرور  
o في  طفلھم مساعدة الوصي  / الوالدین  أحد من  نطلب  فنحن  ، مستقل  بشكل الدخول تسجیل على  قادر غیر طفلك كان  إذا  

الدخول  تسجیل عملیة  
 

 بعد  عن  التعلم  أثناء طفلك دعم  
والجسم  العقل صحة على  والحفاظ والقلق التوتر مكافحة في  للمساعدة  التالیة االقتراحات  نشجع  

 
o لطفلك  األكادیمي النجاح دعم  

 ما روتین  ملكیة  في  شریًكا كونك ؛ متوقع ھو  وما الیوم علیھ یبدو  عما  طفلك مع  تحدث  - یناسبك روتین  إنشاء  
لتناول وقتًا خصص .اإلمكان  قدر الطبیعي  الروتین  على  الحفاظ حاول .بتنفیذه  اقتناعھم زیادة على  یساعد  

والحركة  ، الدماغ واستراحات  ، الخفیفة الوجبات   
 روتینھ فعالیة في  لھ المناسبة والمساحة  الالزمة والمواد األدوات  جمیع امتالك  - االستعداد  على طفلك  ساعد . 

ھناك كانت  وإذا ،  عملھم ألداء االستعداد على ساعدھم .الدراسیة الفصول إعداد  مثل عملھم منطقة بإعداد قم  
اللحظة في  أقل ضغط ھناك یكون  حتى  مقدًما الدخول تسجیل في  ساعدھم ، اإلنترنت  عبر مباشرة جلسة  

وتواریخ  االجتماعات  وتقویمات  مطلوب  ھو  لما  مرجعیة قوائم إعداد في  ساعدھم .معھم التعلیمات  تابع .األخیرة  
 االستحقاق

 مثل بھم الخاصة  التعلم منصة أو  ، اإللكتروني  البرید عبر ھذه تأتي  قد - أطفالك معلمي من االتصاالت  راقب  
للطالب  اآلخر والبعض لآلباء البعض یأتي  قد .رمیند مثل النص على  قائم نظام أو  ، كالسروم یونفید بورسكول  

كلیھما  إلى  الوصول حق لدیك یكون  أن  یجب  .الرسالة  وطبیعة أعمارھم حسب  ،  
PowerSchool Unified Classroom  أو Remind 
 ي  تحقق - أطفالك مع الوصول لتسجیل أوقاتًا حدد

بدا�ة  �ف  
خالل منتظمة فترات  على  المشاركة منھم اطلب  .باالستعداد یشعرون  أنھم من  والتأكد ینتظرھم ما  لمعرفة الیوم  
األیام في  یخبئھم الذي وما ، تسلیمھ تم الذي وما ،  علیھ عملوا ما لترى الوصول سجل ، الیوم نھایة في  .الیوم  

 المقبلة
 مرات  تكرار ، المثال سبیل على ) آلخر یوم من  یختلف  قد نجاًحا أكثر یومھ لجعل  طفلك یحتاجھ ما - مرنًا  كن  

معا  ھذا في  جمیعا نحن  .وتكیف وناقش استمع .(تقلیلھا أو  الوصول تسجیل  
 

o لطفلك والبدنیة العقلیة الصحة دعم  
 مثل تماًما بالقلب  یتعلق ، بُعد عن  أو  شخصیًا سواء  ، التعلم - لطفلك العاطفي الدعم باحتیاجات درایة  على كن  

نموذًجا كن  .البالغین  شعور على  بسھولة ویتعرفون  ، للتعلم والراحة باألمان  الشعور إلى  األطفال  یحتاج .الدماغ  
المدرسة مستشارو  یساعد أن  یمكن  .جدیدًا طبیعیًا وضعًا وأسس للھدوء  

mailto:HelpDesk@epsnj.org


 

 

 شاشات  في  الطالب  یحدق أن  المدارس ترید ال - اإلنترنت على طفلك یقضیھ  الذي الوقت مقدار راقب  
یمكنك ، ذلك  تدرك أن  بمجرد .معك والتوقعات  الزمنیة الجداول المعلمون  سیشارك .الیوم طوال الكمبیوتر  

الشاشة  لوقت  المدرسي  غیر االستخدام على  قیود وضع  
 خالل من  التوتر من  والتخلص للفصل وقتًا خصص - الكمبیوتر  / الھاتف طریق  عن  اجتماعیًا تواصل  

القریبین  واألصدقاء العائلة  مع للتواصل االفتراضیة األدوات  استخدام أیًضا یمكنك  .اآلخرین  مع التواصل  
اعتبارك في  تضع أن  أیًضا المھم من  .الشاشة  إلیقاف الوقت  بعض نفسك تمنح  أن  تذكر ولكن  ، والبعیدین   

جھاز أي طفلك بھا یستخدم التي  والطرق المنطقة تكنولوجیا بأجھزة المتعلقة المقبول االستخدام سیاسة  
 تكنولوجي

 مع اتصال على  للبقاء باإلنترنت  الطالب  یتصل ما غالبًا - وراقبھا  اإلنترنت عبر  التفاعالت حول القواعد ضع  
أیًضا اآلباء على یجب  .اإلنترنت  عبر والمناسب  والمحترم اآلمن  السلوك  حول قواعد لدیھا المدارس .األصدقاء  

عبر وخاصة ،  المدرسي  العمل  بعد بھم الخاصة الكمبیوتر أجھزة  على  األطفال یفعلھ بما درایة على  یكونوا أن   
االجتماعي  التواصل وسائل  

 األخبار بكمیة درایة على  كن  .والقلق للتوتر مصدًرا األخبار مشاھدة تكون  أن  یمكن  - األخبار الستھالك انتبھ  
طفلك مع التحدث  كیفیة حول معلومات  على  منطقتنا موقع یحتوي .لھا طفلك تعرض من  وقلل تشاھدھا التي   
األخبار  حول  

 من  القلق  وتقلیل للتحرك إبداعیة طرقًا یقدم اإلنترنت  عبر كامل مجتمع ھناك  - البدني نشاطك على حافظ  
االجتماعي  التباعد على  الحفاظ مع الطلق الھواء في  الوقت  بعض على  الحصول .الیوم طوال المنزل في  التواجد  

یوم كل في  النشاط / الحركة  من  األقل على  دقیقة 30 على  الحصول  حاول .أیًضا مریًحا یكون  أن  یمكن   
موجودون  اإلرشادیین  مستشارینا فإن  ،  طفلك أو  / و  أنت  تعاني  كنت  إذا - علیھ  والحفاظ  الدعم عن البحث  

في  الفتح  إعادة بخطة الخاصة الویب  صفحة في  لمساعدتك موارد على  العثور أیًضا یمكنك .الدعم لتقدیم ھنا  
األیمن  العمود   

(www.epsnj.org/2020start) 
 
 

مدارس فتح  إعادة ویب  صفحة على  الفتح  إلعادة بخطتنا المتعلقة الضروریة المعلومات  وجمیع بعد عن  التعلم موارد على  العثور یمكن   
معًا العامة إلیزابیث    

(www.epsnj.org/2020start)  
الخاص التعلیم حول معلومات  إلى  باإلضافة ، بُعد عن  التعلم ومصادر ، المشرف واتصاالت  ، الفتح  إلعادة خطتنا ستجد ،  الصفحة ھذه في   

صفحة بزیارة نوصي  .لآلباء االفتراضیة األكادیمیة عمل  وورش ، الكمبیوتر أجھزة وتوزیع ،  السالمة وبروتوكوالت ، الوجبات  وتوزیع  
المدارس  فتح  إعادة وحالة بُعد عن  التعلم حول المعلومات  بأحدث  اطالع على  للبقاء معًا الفتح  بإعادة الخاصة الویب   

 
یوم ناجحة أخرى دراسیة وسنة والتعلم التدریس بدایة في  بكم الترحیب  إلى  نتطلع .ودعمك وتعاونك القیمة شراكتك على  أخرى مرة  لك شكًرا  

 الجمعة 
 

 بإخالص

 
Olga Hugelmeyer 

Superintendent of Schools 
المدارس  على المشرف  

http://www.epsnj.org/2020start
http://www.epsnj.org/2020start

