
 للعام Infinite Campus في المدرسة إلى العودة  تسجیل  إلكمال  المساعده  تقدیم سیتم! إلینا انضم
 .2023-2022 الدراسي

  المواقع 
 واألوقات

North Liberty Rec. مركز
 مساءً  6:00 - مساءً  2:00 •
األخرى مجتمعیھ  موارد عن  معلومات توفیر سیتم•

Coralville Rec. مركز
م  4:00 - م 12:00 •

 Iowa City Mercer Rec. مركز
م  4:00 - م 12:00 •

 طبى فحص إلى طفلك یحتاج ھل
 البدنیة؟   للریاضة 

ستوفر عیادة UI Mobileفحوصات ریاضیة 
 Iowa City Mercer Rec. للطالب في  مركز

یبدأالمركز في  الساعة 1:00 ظھًرا  یوم 13 
 .أغسطس

 خدمات
 Infinite Campus مقدمة

 التسجیل تعلیمات 

اللغة  ودعم  الفوري  المترجم 

 : بنا  اتصل
1 (319) 688-1000  
www.iowacityschools.org/Equity 

 التسجیل  على  المساعده  حدث 

1725 North Dodge St., Iowa City, IA 
52245 

http://www.iowacityschools.org/Equity


المجتمعیة   المناسبات  من  المزید 
 أغسطس 

4 

 أغسطس 

11 

 أغسطس 

12 

أغسطس

13 
 أغسطس 

17 
 أغسطس 

18 

جتماع ل  ا الحتفا ى  بالعوده  ل سھ  ال  الدرا
 م  6:00 - م 4:00 :الوقت  
 Neighborhood Centers :الموقع 

- Pheasant Ridge Center
 ماذا: توزیع حقائب الظھر و المستلزمات المدرسیة. 

ب تسجیل طال  & High School:العائد ال
Jr. High

الوقت : 8:30 صباًحا - 2:30 مساء ً
NWJH و ، NCJH ، الموقع: كل  مدرسة  ثانویة 

 ماذا: المساعد ه على التسجیل  للعودة  إلى المدرسة  لطالب مراحل
ل 

 High School and Jr. High students

 High School & Jr. High:تسجیل الطال ب العائد
 مساءً  2:30 - صباًحا 8:30 :الوقت 
 SEJH و ثانویة مدرسة كل  :الموقع 
 .High School and Jr  مراحل  لطالب  المدرسة إلى للعودة  التسجیل  على المساعده  :ماذا 

High students 

5th Street Social 
 مساءً  10-4 :الوقت 
 Coralville :الموقع 
 https://www.coralville.org/849/5th-Street-Social :االتصال  

Servolution 
 مساءً  8 - مساءً  6 :الوقت  
 Coralville, 2205 2nd Street :الموقع 
 النظر، فحوصات ، الظھر حقائب ، الشعر حالقھ ، ھدایا بطاقات ، اطعمھ  :ماذا 

 !والمزید األسنان فحوصات

Ice Cream Socials 
 الوقت : 5:30 صباًحا - 6:30مساء ً 

 المكان : كل  مدرسة ابتدائیة  
 ماذا: تعال  في جولة في المباني الخاصة بك  ، وقابل  الموظفین ، وانزل  المستلزمات 

 .اللذیذ  كریم اآلیس على واحصل المدراسیھ 

https://www.coralville.org/849/5th-Street-Social
https://www.facebook.com/southdistrictdiversitymarket
suppo
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