
أعزائي أفراد عائالت وأولیاء أمور طالب كارلتون،

نرحب بكم في مجتمع كارلتون، من المؤكد أن دوركم ھام  ونحن حریصون على التواصل معكم والعمل مع ابنائكم طوال فترة انتقالھم
الصیف.ھذا آخر خطاب ورقي یتم إرسالھ لكم ھذاإلى نورثفیلد.

التاليالرابطعليالدخولبرجاءالدراسي،الجدولعلىبالتعرفالجددالطالبیبدأ٢٠٢٢سبتمبر٦
go.carleton.edu/newparentsً األمور.بأولیاءالخاصةالمواعیدعلىللتعرفالصیفھذاالحقا

كما نطلب منكم الرجوع إلى دلیل الجامعة الخاص بأولیاء األمور الذي أعددناه بالتعاون مع مجلس اآلباء والذي ھو أیضاً منشور على
نفس الرابط السابق. یحتوي ھذا الدلیل على معلومات ھامة وعادة ما تكون جدیدة لعائالت وأولیاء أمور الطالب الجدد مثل حقوق

وخصوصیة الطالب ووسائل التواصل مع أولیاء األمور وكذلك سیاسات الجامعة. في كارلتون نتعامل مع الطالب كأشخاص بالغین
ومسؤولین ونود مساعدتكم للتعرف على ما یمكن توقعھ خالل فترة االنتقال إلى الحیاة  الجامعیة.

Zoomعبرلقاءإلىأدعوكمأنوًدأ webinarایضایشملوالجدداألمورألولیاءArt Rodriguez ’96, VPومسؤول
مساًءالرابعة،EDTمساًءالسابعة،CDTمساًءالسادسةالساعة2022یونیو21یوموذلكالمالي،والمسؤولالقبولمكتب

PDT.وكذلكالطالبوتجربةالجامعةبخصوصاألمورأولیاءتساؤالتعنواإلجابةالمعلوماتبمشاركةاللقاءخاللنقومسوف
استعدادات كارلتون للتعامل مع جائحة كورونا.

zoomللقاءیدعوكمأیمیلیصلكمسوف webinarوتأكیدمراجعةمنكمنرجوولذلكالتسجیلرابطبھمرفقمایو،شھرنھایةفي
go.carleton.edu/newparentsالتاليالرابطعلىبیاناتكم

كلنا في كارلتون نتطلع لمساعدة أبنائنا الطالب على النمو وتطویر قدراتھم خالل السنوات األربعة القادمة، ونود أن نشكركم علي ثقتكم
في كارلتون للقیام بذلك.

برجاء عدم التردد في التواصل معنا في أي وقت لالجابة عن استفساراتكم وما یشغل بالكم بخصوص الطالب.

دعونا نعمل سویاً على جعل السنوات االربعة القادمة فارقة بحق.

مع أطیب األمنیات
د. كارولین، ھـ.لفنجستون

Carolyn H. Livingston, Ph.D.
Vice President for Student Life and Dean of Students
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أعزائنا أولیاء أمور طالب كارلتون الجدد،

2026دفعةطالبوبأبنائكمبكمالترحیبیسعدنا

أولیاء األمورمجلسنرأسكارلتون. نحنمجتمعنكتب لكم لتقدیم أنفسنا ومشاركة مجموعة وسائل لتسھیل التواصل مع بقیة أفراد
الحالي، ونحن مجموعة من المتطوعین بجزء من وقتنا لتسھیل التواصل بین أولیاء األمور وإدارة الجامعة. نأمل أن نستطیع تیسییر

التواصل قدر اإلمكان بالنسبة لكم وإیجاد ما تحتاجون من المعلومات.

ابدأ بالبوابة اإللكترونیة
أوالً ننصح أن تبدأوا بالتعرف على بوابة الجامعة اإللكترونیة الخاصة بأولیاء األمور

Parent/Family Gateway at go.carleton.edu/parents.
البوابھ وسیلة ممتازة لمساعدتكم في الوصول  إلى إجابات عن أسئلتكم واستفساراتكم، حیث أنھا تحتوي على روابط مختلفة لمكاتب

وإدارات وخدمات متعددة سوف تحتاجونھا أنتم أو أبناؤكم الطالب. وسوف تتمكنون من خالل تلك البوابة من متابعة أخبار وفعالیات
الجامعة المختلفة.

نصائح ألولیاء األمور/ األوصیاء الجدد
Familyاألسرةلدلیلرابطأیضاًالبوابةتلكعلىتجدونسوف Guide, under “Information and Policies
Adviceاألمورألولیاء"نصائحالمسمىالقسمخاصةعلیھ،بالدخولالجدداألمورأولیاءجمیعننصحونحن for parents"

حیث یحتوي على نصائح لًما یتوقعونھ من تطور وتقدم الطالب خالل دراستھم في كارلتون. یرجى اعطاء اھمیة خاصة للبند الخاص
بخصوصیة وحقوق الطالب وإشعار أولیاء األمور. ھناك حدود حاكمة لما یمكن إلدارة الجامعة مشاركتھ من معلومات بخصوص

الطالب مع أولیاء األمور، لذلك نرجوا منكم التواصل مع أبنائكم بخصوص التوقعات المتبادلة لمشاركة آخر اخبار أبنائكم وتقدمھم العلمي
واألكادیمي.

االتصال مع عائالت كارلتون األخرى
the>العائالتب<قائمةالخاصالقسمعلىالدخولیمكنكمالبوابةخاللمنكذلك Family Directory (under “Parent

Services،(”البیاناتتلكلكمتیسرأننأملألبنائھم.الدراسیةوالسنةاألمورأولیاءوعناوینوأسماءببیاناتقائمةعلىیحتويوالذي
التواصل مع بعضھم بالقرب من محل إقامتكم لتبادل االھتمامات المشتركة والمعلومات والرؤى، وذلك إذا أردتم!

التالیة:السركلمةباستخدام2022یولیومناألولبعدالبوابةعلىالمحدثةالمعلوماتإلىالوصولیمكنكم
password knights2022

على الرغم من أن المعلومات الموجودة على البوابة الخاصة بالعائالت تعتبر معلومات مفتوحة لمجتمع كارلتون، إال أننا نحترم رغبة
الجمیع في الخصوصیة. وحیث أننا نحترم خصوصیات الجمیع، لذلك نطلب ممن یرغب في تعدیل بیاناتھ الخاصة أو ال یرغب في

مشاركتھا على البوابة بالدخول على الرابط التالي:
apps.carleton.edu/parents/update.

وفي حال الرغبة في التواصل مع أفراد أسرة كارلتون من أولیاء األمور اآلخرین، فعلیكم اتباع الخطوات التالیة:

http://go.carleton.edu/parents
http://apps.carleton.edu/parents/update


parentاليانضموا● to parent group at apps.carleton.edu/parents/list
Carletonكارلتونأمورأولیاءصفحةإلىاالنضماماطلبوا● College Parents Groupالقطاعیدیرھاالتي

Facebookعلىالخاص

كلنا ثقة أنكم سوف تجدون في جامعة كارلتون البیئة األكادیمیة القویة والداعمة ألبنائكم الطالب.
Treyمعالتواصلأو5072224075أرقامعلىالطالبلشؤونالعمیدمكتبمعالتواصلبرجاءواألسئلةلالستفسارات
Williamsعلىاألولىالسنةطالبشؤونبخصوصtwilliams@carleton.edu

مع خالص االحترام

Karen Handelman & Marc Hirshman, Co-Chairs
Carleton College Parents Advisory Council
Parents of Abby Hirshman ’20 and Emily Hirshman ‘23

Eva and Jeff Camp, Vice Chairs
Carleton College Parents Advisory Council
Parents of Lee Camp ‘23

http://apps.carleton.edu/parents/list

	Arabic Dean of Students Letter  2022.pdf
	Arabic PAC Chairs Letter  2022.pdf

