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 اآلباء األعزاء  /األوصیاء وأعضاء المجتمع
 

االطالع یرجى أدناه، .بھا االحتفال إلى نتطلع التي المثیرة األنشطة من العدید لدینا المسبوقة، وغیر بالتحدیات حافال عاما نختتم وبینما  
 على المعلومات المتعلقة بنھایة العام الدراسي والصیف 

 
 حفل ترقیة الصف الثامن و حفل التخرج  /حفل توزیع جوائز  الصف

 
بشكل لإلحتفال الثانویة المدرسة من وللتخرج الثامن للصف للترقیة داخلیة احتفاالت العامة إلیزابیث مدارس ستقیم بأن اعالمكم یسعدنا  
احتفاالت في الصف جوائز دمج سیتم .2021 لعام الثانویة من التخرج صف و الثامن الصف لطالب البارزة باإلنجازات مناسب  

 التخرج من المدرسة الثانویة
 

 في مؤتمر صحفي یوم االثنین،  4 یونیو، أشار حاكم والیة نیوجیرسي میرفي إلى ما یلي حول التجمعات الداخلیة :
 إلغاء حد التجمع الداخلي، الذي ھو حالیا في 50 شخصا  •

 إلغاء حد التجمع الداخلي للتجمعات السیاسیة وحفالت الزفاف والجنازات واالحتفاالت التذكاریة والعروض وغیرھا من •
 المناسبات التجاریة والملباة، والتي تبلغ حالیا 250 شخصا

 إلغاء الحد األقصى لسعة 30 في المائة لألماكن الكبیرة الداخلیة التي تتسع لمقاعد ثابتة تزید عن 1000 مقعد •
 

الترقیة احتفاالت تعقد أن یمكن المقاطعات مدارس أن تقرر إلیزابیث، مدینة  في الصحة ومسؤول مونوز غییرمو الدكتور مع وبالتشاور  
من ألي االستیعابیة القدرة أن المقاطعة قررت ذلك، إلى وباإلضافة .بالقدرة تتعلق مسائل دون الداخل في الثامن للصف والتخرج  

  االحتفاالت، بالنظر إلى المبادئ التوجیھیة الثنین من البالغین لكل طالب، ستنخفض إلى حد كبیر عن قدرة أي من األماكن المحددة
 

جوائز توزیع واحتفاالت ، الثامن الصف إلى ك/ك-بري مدرسة كل في سیقام الذي الثامن، الصف ترقیة لحفل الزمني الجدول  
یلي كما ھي الریاضي، دان مركز في ستقام التي الثانوي، الصف/التخرج    

 
 احتفاالت ترقیة الصف الثامن 
 

صباحا  9:00 - یونیو 22 الثالثاء  
Toussaint L’Ouverture – Marquis de Lafayette School No.  6  المدرسة 
Benjamin Franklin School No. 13  المدرسة 
Christopher Columbus School No. 15 المدرسة 
Dr. Antonia Pantoja School No.27  المدرسة 
Juan Pablo Duarte – José Julián Martí School No. 28  المدرسة 
Dr. Albert Einstein Academy School No. 29  المدرسة 
Chessie Dentley Roberts Academy School No. 30  المدرسة 



 

 

 
صباحا  9:00 - یونیو 23 األربعاء  

George Washington Academy School No. 1  المدرسة 
Abraham Lincoln School No. 14  المدرسة 
Madison – Monroe School No. 16  المدرسة 
Robert Morris School No. 18  المدرسة 
Woodrow Wilson School No. 19  المدرسة 
Victor Mravlag School No. 21  المدرسة 
Dr. Orlando Edreira Academy School No. 26  المدرسة 
 

ظھرا 1:00 - یونیو 23 األربعاء  
Nicholas S. LaCorte – Peterstown School No. 3  المدرسة 
Joseph Battin School No. 4  المدرسة 
Terence C. Reilly School No. 7  المدرسة 
iPrep Academy School No. 8  المدرسة 
John Marshall School No. 20  المدرسة 
Sonia Sotomayor School No. 25  المدرسة 
 

صباحا  9:00 - یونیو 24 الخمیس  
Winfield Scott School No. 2  المدرسة 
Mabel G. Holmes School No. 5  المدرسة 
Jerome Dunn Academy School No. 9 المدرسة 
Elmora School No. 12  المدرسة 
William F. Halloran School No. 22  المدرسة 
Nicholas Murray Butler School No. 23 المدرسة 
 
 حفل التخرج من المدرسة الثانویة/ حفل توزیع جوائز الصف 
 

یونیو 25 الجمعة  
 صباحا .John E. Dwyer Technology Academy @ 9:00 a.m المدرسة
 ظھرا .Elizabeth High School-Frank J. Cicarell Academy @ 1:00 p.m المدرسة
 ظھرا .J. Christian Bollwage Finance Academy @ 5:00 p.m المدرسة
 

یونیو  28 االثنین  
 صباحا .Alexander Hamilton Preparatory Academy @ 9:00 a.m المدرسة
 ظھرا .Thomas Jefferson Arts Academy @ 1:00 p.m المدرسة
 

یونیو  29 الثالثاء  
 صباحا .Admiral William F. Halsey Health and Public Safety Academy @ 9:00 a.m المدرسة
 ظھرا .Thomas Edison Career & Technical Academy @ 1:00 p.m المدرسة
 
 

منھم یطلب سوف الطالب جمیع وأن المدرسة، من األخیر الیوم في الثامن الصف وجوائز شھادات إصدار سیتم أنھ مالحظة یرجى  
یونیو 25 األخیر الیوم حتى المدرسة إلى الذھاب   

 
 حفل عشاء جوائز التمیز السنوي الثامن والعشرین 

23 األربعاء یوم 2021 لعام الثانویة من الخریجین صف من 100 ألفضل والعشرین الثامن السنوي التمیز جوائز عشاء حفل یقام  
2021 یونیو  

 
 



 

 

 
 االمتحانات النھائیة للمدرسة الثانویة

وبھدف .2021-2020 الدراسي للعام الثانویة المدارس لطالب النھائیة االمتحانات إجراء سیتم یونیو، 17 الخمیس یوم من وابتداء  
العام وطوال سبتمبر في الطالب المدارس ومدیرو المعلمون أبلغ ،2021-2020 الدراسي العام خالل الطبیعیة الحیاة إلى العودة  

النھائیة لالمتحانات أدنى حدا حددنا الوباء، عن الناجمة االستثنائیة بالظروف واعترافا .النھائیة االمتحانات إجراء سیتم بأنھ الدراسي  
المعرفة تتناول ألنھا مھمة النھائیة متحاناتاال .في مادة النجاح عدم من بالطالب الضرر إلحاق تجنب أجل من الدراسي، العام لھذا  

نھایة بحلول إتقانھا یمكن ولكن األخرى والتقییمات الوحدات واختبارات المعاییر إدارة تم عندما أتقنت قد تكن لم ربما التي والمھارات  
النھائي الصف  من إضافي عنصر توفیر الدراسي؛ للعام النھائي الصف من ٪20 على للحصول للطالب الفرصة إتاحة الدراسي؛ العام  

للعام تعلیمیة ببیانات 11-9 الصفوف في  والطالب المعلمین وتزوید المادة؛ رصید على الحصول فرصة الجدد الطالب إلعطاء للمادة  
التالي  الدراسي  

 
 الجدول الزمني إلدارة االمتحانات النھائیة ھو كما یلي :

 
 االمتحان#2 االمتحان#1 تاریخ 

 الحصة  Period 1 الحصة  Period 5 الخمیس 17 یونیو 
 الحصة  Period 2 الحصة  Period 6 الجمعة 18 یونیو 
 الحصة  Period 3 الحصة  Period 7 االثنین 21 یونیو 
  الحصة  Period 4 الثالثاء 22 یونیو 

 
 

 وقت االنتھاء  وقت البدء  وصف
 صباحا AM 7:50 صباحا AM 7:30 االمتحان #1 الحضور واإلعداد 
 صباحا AM 9:50 صباحا AM 7:50 االمتحان #1 فترة االختبار 
 صباحا AM 10:05 صباحا AM 9:50 وقت إستراحة
 صباحا 10:20AM صباحا AM 10:05 االمتحان #2 الحضور واإلعداد 
 ظھرا PM 12:20 صباحا AM 10:20 االمتحان #2 فترة االختبار 
  ظھرا PM 12:22 إنصراف 

 
  



 

 

 البرامج الصیفیة
النقل وسائل توفیر وسیتم الھواء مكیفة مرافق في البرامج جمیع عقد سیتم  .أغسطس 5 حتى یولیو 6 من الصیفیة البرامج تقدیم سیتم  

عبر التسجیل سیكون .المؤھلة للبرامج بعدھا  وما میل 2.0 بعد على یقیمون الذین الثامن الصف إلى كندرجرتن األطفال ریاض لطالب  
یونیو 15 الثالثاء یوم اإلنترنت عبر الصیفیة البرامج عالم كتیب توفیر سیتم .البرامج لھذه مطلوبا اإلنترنت . 

 
 خطة اإلنقاذ األمریكیة

العام ھذا الطارئة لإلغاثة والثانویة االبتدائیة للمدارس األمریكیة اإلنقاذ خطة تمویل على العامة إلیزابیث مدارس حصلت للتذكیر،  
لھذا إنشاؤه تم الذي اإللكتروني البرید عنوان عبر الخطة على التعلیق على لدینا المصلحة أصحاب جمیع نشجع ونحن .الدراسي  
وضع مع الخطة ھذه على العامة التعلیقات في النظر وسیتم .وغیرھم والمعلمین اآلباء لدینا المصلحة أصحاب ویشمل .الغرض  
خطتھا على األخیرة اللمسات العامة إلیزابیث مدارس . 

American Rescue Plan Elementary and Secondary Schools Emergency Relief - ARP 
ESSER الطارئة  لإلغاثة والثانویة االبتدائیة للمدارس األمریكیة اإلنقاذ خطة  
 
  EPS.ARP2021@epsnj.org :البرید اإللكتروني للتعلیق العام
 

دقائق خمس من أقل یستغرق استطالع إكمال على المحلي المجتمع وأفراد  الفریق وأعضاء والمعلمین والعائالت الطالب نشجع نحن  
مجھولة االستطالع ردود جمیع .صوتك سماع ویتیح لتقدیمھ  

 
یوم حتى الطارئة لإلغاثة والثانویة االبتدائیة للمدارس األمریكیة اإلنقاذ  خطة مسح یفتح  .أدناه الرابط على الیوم االستطالع أكمل  

المنح وتطبیق المنطقة خطة في إلدراجھا االستقصائیة الدراسة على  الردود استعراض وسیتم .یونیو 30 األربعاء    
American Rescue Plan Elementary and Secondary Schools Emergency Relief Funds 
Stakeholder Survey 2020-2021 
 

والعربیة والبرتغالیة یةالھایت والكریولیة واإلسبانیة اإلنجلیزیة :التالیة باللغات الدراسة تتوفر  
 

األمریكیة اإلنقاذ خطة  أموال استخدام لكیفیة التخطیط عملیة في قدما نمضي ونحن للمنطقة بثمن یقدر ال موردا مالحظاتك ستكون  
لطالبنا  التأثیر من قدر أكبر إلحداث الطارئة لإلغاثة والثانویة االبتدائیة للمدارس  

 
نكون حیث المقبل الدراسي للعام التحضیر و العام، نھایة احتفاالت خالل معا طالبنا بنجاحات االحتفال إلى أتطلع المقبلة، األسابیع في  

الطبیعیة الحیاة إلى بالعودة أكبر بشعور ونتمتع مدارسنا في أخرى مرة معا جمیعا  
 

الوباء  انتشار فترة  طوال وخاصة  یصدق ال  بشكل  الصعبة  الدراسیة  السنة  ھذه  طوال  دعمك على أخرى مرة  لك شكًرا  
 

 بإخالص
 
 
 
 

Olga Hugelmeyer 
المدارس  مشرف  
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