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األعزاء واألوصیاء اآلباء  

 
من الرغم على ، ممتازة تعلیمیة فرص بتوفیر اللتزامھم والموظفین والمدرسین مدیرینا أخرى مرة ألشكر  اللحظة ھذه أغتنم أن أود  

ضمان على معًا عملنا وقد ، بعد عن التعلم في قّیمین شركاء مدرستنا عائالت كانت .الدراسي العام ھذا منھا عانینا التي التحدیات  
الخدمة من عدیدة لساعات التعلیم لمجلس ممتنون نحن ، دائًما الحال ھو كما .الدراسي العام من األخیرة األشھر خالل التعلیم استمرار  

مھم دعم لتقدیم المدرسة في والمعلمین اآلباء رابطة كل ذلك في بما ، شركائنا من العدید جھود ، أخیًرا .لمجتمعنا المقدمة التطوعیة  
ونشكرھم والمنطقة والمدارس للطالب  

 
الطالب والموظفین ونخطط قدر اإلمكان بالنظر إلى الظروف غیریرجى العلم بأنھ كمنطقة تعلیمیة ، ما زلنا نعمل بجد لضمان دعم    

 المستقرة التي تواجھ مدارسنا ومجتمعاتنا وحالتنا
 

 مدرسة صیفیة
 

الدراسي العام ذلك في بما ، الصیفیة للمدرسة إرشادات إصدار تم ، یونیو 12 الجمعة یوم مورفي نیوجیرسي والیة حاكم إعالن مع  
والصحة السالمة لبروتوكوالت الوالیة قدمتھ الذي التوجیھ لمراجعة الفرصة لنا أتیحت لقد .بعیدًا البقاء خیار مع ، تمدیده تم الذي  ، 

اإلنترنت عبر الندوات / اإلعالمیة االجتماعات في والمشاركة ، یونیون مقاطعة أنحاء جمیع في الزمالء مع محادثات في واالنخراط  
ً  ومناقشة ، الوطني والمستوى الوالیة مستوى على وطالبنا موظفینا جمیع أجل من قدًما للمضي مسار أفضل إداریا  

 
القرار ھذا اتخاذ عند التالیة المجاالت مراعاة تم وقد  

الالزمة الطبیة واللوازم الشخصیة الوقایة معدات توافر ●  
الشخصیة البرامج في المشاركة من لیتمكنوا الصحیة وحالتھم موظفینا توفر ●  

لطالبنا اآلمن النقل ●  
العامة الصحیة اإلرشادات في العامة والمشاركة األقنعة وارتداء االجتماعي التباعد في بأمان االنخراط على الطالب قدرة ●  

 
تقریبًا الصیفیة المدرسیة البرامج جمیع العامة إلیزابیث مدارس ستقدم ، لذلك ونتیجة  

 
أدناه موضح ھو كما یولیو 6 في االفتراضیة الصیفیة برامجنا ستبدأ  

ي  الطالب س�ح�ض  •
امج 12-3 الصفوف �ض ي  التال�ة ال�ب

ة �ض أغسطس 6 إ� يوليو 6 من الف�ت  
الصیفي االفتراضي الطالب دعم •  
الصیفي الصیفي اإلنجاز برنامج •  

الثانویة المدرسة  في افتراضیة معالجة •  
االفتراضي التعلم ائتمان استرداد برنامج •  APEX 

الثالث  للصف االفتراضیة اللغة فنون تدخالت •  
یولیو 30 إلى یولیو 6 من إثراء كلغة االفتراضیة اإلنجلیزیة اللغة •  

التعلیمیة والبرمجة الصلة ذات الخدمات یشمل البرنامج ھذا Virtual ESY PK-12 برنامج •  
 
 



 

 
 
 

التالیة  البرامج أغسطس 13 حتى یولیو 13 من الثاني إلى الروضة من الصفوف في الطالب سیحضر  
الصیفي االفتراضي الطالب دعم •  
االفتراضیة اللغة فنون تدخالت •  

یولیو 30 حتى یولیو 13 ثانیة كلغة اإلنجلیزیة للغة االفتراضي اإلثراء •  
 

البرید  عبر الصیفیة المدرسة برامج حضور منھم سیطلب الذین بالطالب األمور أولیاء بإخطار سیقومون مدرائنا أن العلم یرجى  
الھاتف أو / و اإللكتروني  

 
الھامة والمعلومات التواریخ بعض  

 www.epsnj.org تسجیل طالب جدید - التسجیل عبر اإلنترنت على •
ض  الطالب برنامج قبول • 2020 يونيو 30 - اآلباء بوابة - الموه��ني  

2020 یولیو 15 - 8 المدرسة یانصیب قبول •  (lottery) 
2020 يوليو 15 - الوالدين بوابة  - التمه�دي الصف قبول •  

ي  القبول / التنس�ب •
2020 يوليو 15 - اآلباء بوابة - الثان��ة المدرسة  �ض  

 
 

المسبوقة غیر األوقات ھذه خالل أطفالك ودعم تعلیم في نتنقل بینما المتوقع تفھمك على نشكرك  
 

جیدا وابقى امنا كن  

 
Olga Hugelmeyer 
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