
  Troy Prepأعزائنا عائالت 

ي هذا الصيف، 
ء عىل ما يرام ف  ي

ليل من األسابيع الماضية،   بدأنا التجهير  للعودة للمدرسة. وعىل المدار القنرجو  أن تكونوا بخير وكل ش 

ي جميع أنحاء مدن 
لقد استمعنا إليكم   . ونشكركم عىل الوقت الذي خصصتوه لمشاركة ارائكم معنا. Uncommonسمعنا من األف األباء ف 

ي وضع خططنا كلما مر علينا أوقات غامضة وغير  وإىل أفكاركم، ومخاوفكم بكل اهتمام، حيث تلعب هذه األفكار والمخاوف دور  
ا ف  ا حيوي 

، وعىل الرغم من أن العام الدراشي ولقد مستقرة مثل الحالية.  ي مدارسنا، قادتنا، والمدرسير 
  21- 20الهمتنا هذه األفكار اإليمان والثقة ف 

ي صورة جديدة. 
 سيكون مختلف عما سبق، إال أننا مستعدون إلطالق مدرستنا ف 

 

،    2صدد إطالق عملية التعليم الهجينة بدَءا من  نحن ب ي للتعليم الشخصي
ي يسمح لنا بالتحضير بشكل كاف 

أكتوبر عىل األقل. فهذا الوقت اإلضاف 

ي ذلك تضمير  المالحظات المستمرة. يرجى اإلطالع عىل التفاصيل اإلضافية. 
 بما ف 

 

حيب بطالب روضة األطفال  ا، فإن التشويق والير ء مؤخر  ي
ي  عىل الرغم من تغيير كل ش 

ي ف 
الذين يدخلون الندرسة ألول مرة، والحماس الخف 

ي المدرسة الثانوية الذين هم عىل ُبعد خطوة من  
ي الكبار  ف 

طالب المدرسة االبتدائية لرؤية ومقابلة معلميهم واصدقائهم، ويقير  وتفان 

ء ال يقدر بثمن.    –الجامعة   ي
، وأرسهم ش  ا عند بداية العام الدراشي  فهذه التجربة والشعور لدى الطالب، المعلمير  ي فعلي 

فقد ال يمكن أن نلتفر

امنا ولكن  ي المستقبل.   – نا باقيير  عىل الير 
ي رحلتهم التعليمية لما سيصبحون عليه ف 

عىل رؤية والتعرف عىل كل طالبنا اليوم وتوجيههم ف 

ي الطريق ونتطلع إىل اطالق العام الدراشي  نشكركم عىل 
ي األسابيع القادمة!  21-2020المشاركة ف 

 معكم ومع ارستك ف 

 

 تحديثات المدرسة   

 :  تحديث اطالق النظام الهجير 
كم بقيام كافة مدارس   لم نتخذ  أكتوبر عىل األقل.    2أغسطس حتر    31بإطالق التعليم عن ُبعد بداية من    Uncommonنكتب لكم لنخيى

، ليس هناك ما نريده أكثر من   ن ي يفرضها إغالق المدارس شخصًيا عىل العائالت. كمعلمي 
هذا القرار باستخفاف، ونعرف التحديات الت 

ي مجتمعنا. 
عد للمدارس بدمج اختيار الوالدين  سيسمح البدء بالتعلم عن ب    رؤية طالبنا كل يوم ومشاهدتهم وهم يتعلمون وينمون مًعا فن

 . ي
عد بمجرد فتح المبانن ن الشخصي أو التعلم المستمر عن ب  ي جدولة الطالب للتعلم الهجي 

ي   إخطار سنواصل  كما   بشكل فعال فن
األرس فن

ي   حالة
 أكتوبر أو بعده.  5اتخاذ قرارات الوالية والمحلية والداخلية بشأن إعادة فتح المدارس شخصًيا فن

 
عد: 

ُ
 تحديث التقنيات والتعلم عن ب

ونية تعمل مع أي جهاز،   ي الربيع. وسنعمل عىل استيفاء، بأقص  كما شاركنا من قبل، سنبدأ هذا العام بمنصات وتقنيات الكير
كما فعلنا ف 

نت )أجهزة حواسب محمولة، حواسب مكتبية، حواسب   جهودنا، أي فجوات لألجهزة للطالب الذين ليس لديهم أجهزة متصلة باألنير
يد   إذا كنت من الطالب العائدين للمدرسة، يرجى استكمال نموذج جمع بيانات الطالب الذي لوحية، وهواتف ذكية(.  تم استالمه عيى اليى

ي لإلشارة  
ون  نت. وإذا كنت طالب جديد،  االلكير يرجى النظر عىل هذا الطلب الستيفاء هذه المعلومات  إىل أنه ليس لديك جهاز متصل باألنير
ا.   قريب 

 
ي الربيع، خالل االسبوع    Uncommonلمدارس    Chromebookإذا تلقيت جهاز  

لتحديث اصدارة    التالية، يرجى اتباع الخطوات  8/ 17ف 
Google Chrome OS .  وهذا سيضمن دعمChromebook   !نت  الخاص بك ألحدث تطبيقات األنير

 
 االنصاف، الشمول: رسالة إىل مجتمعنا: خطة عمل التنوع،  

. يمكنك   نصافباألمس، أرسلنا خطاًبا مفتوًحا إىل مجتمعنا حول خطة التنوع واال  ي نجري  ها لبدء العام الدراسي
ات الت  والشمول والتغيث 

ي    قيّمة  . نحن نقدر بشدةهنا قراءة الرسالة  
ي قدمتها والت 

ات. نتطلع إىل مواصلة االستماع إىل أفكارك  هذه  نتج عنها  المدخالت الت  التغيث 
اكة معك  . ومالحظاتك خالل العام المقبل حيث نعمل عىل تقديم أفضل تعليم ممكن لطفلك بالشر

https://docs.google.com/document/d/17p3d_BngxPukINBpS3YCTIWJp_irj6XomxXQ4hO1vvM/edit?usp=sharing


 وي: دعوة عمل مرافق المدرسة الثان 
ي الدفاع عن 

ن
نحن نعلم أن العملية كانت  لمرفق المدارس الثانوية الجديد.  Roxbury Prepنشكرك عىل دعمك الكامل للمساعدة ف

ن مثل العمدة والش   ن المنتخبي  ي بعض األحيان كانت محبطة للغاية. يجب أن تكون هذه األوقات حافًزا للمسؤولي 
ن
ا وف

ً
طويلة جد

ا ويدافعون عن الوالمستشارة ميشيل وو  
ً
 ، حت  عندما يكون ذلك غث  مالئم سياسًيا. حقليكونوا شجعان

 
ن تجاه طالبنا  جديد بينما نستعد لبدء عام دراسي   مي  ن

عاىلي الجودة بغض النظر عن    تجربة تعليمية حصولهم عىل    والتأكيد عىل ، نظل ملث 
 المسؤولون المنتخبون لدينا مسؤولون أمام المدينة بأكملها، وليس فقط بعض األحياء.  موقعهم وخلفيتهم. 

 
ليس  ، أنه  هنا القادمة. يرجى استخدام الرابط    BPDAبلجراد عىل أجندة    361نحن نتواصل معكم الرسال رسالة للعمدة أننا نريد أن نرى  

ي هذه المدينة أن يعمل الختيار القليل؛ حيث يستحق الطالب وأرسهم أن يتم تعاملهم بعدالة. فهو ال يزال  
ن
من الجيد للتعليم العام ف

 لديه الوقت التخاذ القرار السليم. 
 

 وممتنون لوجودكم بجانبنا. .  Roxbury Prepنشكركم عىل دعمكم المستمر ل 
 

ا مع، 
ً
 تضامن

 مدرسة الثانوية فريق مرافق ال
 

 المصادر 

 ركن العافية 
 نشاط صحة الطالب ووىلي األمر: 

ن جديد يعزز الصحة العامة. اآلن هو وقت رائع لتقديم نشاط اليوميات للطالب )وأولياء   توفر بداية العام الدراسي الجديد الفرصة لروتي 
ة ومعالجتها. كما أنه يثث  التعبث  عن الذات  األمور!(. تساعد كتابة المذكرات الطالب عىل التعامل مع   المشاعر واألفكار والعواطف الكبث 

ء تنجذب إليه أنت و / أو طفلك   ي
ن مهارات الكتابة والتواصل. المجلة نفسها ال تحتاج إىل أن تكون خيالية؛ باألحرى سر مع تحسي 

 الستخدامه. 
 

ي يمكن البدء بها: 
 إليك بعض الموضوعات الت 

ي  •
  حياتك. وصف أسعد يوم فن

ا ماذا سيكون ذلك؟  •
ً
ئ غد  إذا كنت ستقوم بفعل أي سر

 ما الذي سيجعلك سعيد؟  •

؟  • ي تريد شغلها عندما تكثى
 ما هي الوظيفة الت 

ي  •
 كلمات.   5أوصف نفسك فن

ي تحسينه؟  •
ئ الوحيد الذي ترغب فن  ما هو الشر

ي تحسينه؟  •
ء الوحيد الذي ترغب فن ي

 ما هو الشر

لك،  • ن ي مثن
 ولماذا؟ما هي الغرفة المفضلة فن

 
 : 2020تذكير بتعداد  

ي   الموارد   من  الكثث    تحديد   الذي يحدث اآلن! يتم  2020هذا تذكث  دوري بتعداد  
ي   بما   مجتمعاتنا،  عليها   تعتمد   الت 

  التعليم،   تمويل   ذلك  فن
وري من. التعداد  خالل  من ي  الجميع عد  يتم   أن الضن

 . المجتمع فن
 

ي لهذا العام منخفضة. بسبب جائحة 
ي معظم األماكن. باإلضافة  COVID-19أعداد التعداد السكانن

ه فن ، تم تعليق فحص التعداد وتأخث 
ي 
إىل ذلك، تعلق إدارة ترامب إحصاء التعداد قبل شهر من نهايته المقررة. هذه النهاية المبكرة ستؤدي بالتأكيد إىل انخفاض العدد فن

 . جميع أنحاء البالد 
 

ي   المجتمعات 
عد بشكل صحيح  الت 

 
ي   الموارد   عىل   تحصل  ال   ال ت

  ويرجى   نموذج التعداد اليوم،   ملء  خالل  من  مجتمعنا   ادعم .  تستحقها   الت 
انك عائلتك  تشجيع  ء  فعل عىل  وجث  ي

 .  نفسه الشر

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsecure.everyaction.com%2fhTkvKRTZM02tMaFbGm94dw2&c=E,1,ELrceoEGgWs5-I_yd66sG2xFqQUdPnrtBK1qvXRlECW9SBKsUAzju7BHiPjiaRFZ_eIs2nZlLr6Vq_OJuOhsW4nI-7ok7gDf0Lx8SKKOXztrqyE4Njj94Ds,&typo=1


 #ويتم_احتسابك.  التعداد  لملء نموذج   هنا  أضغط 

ي نشر المعلومات حول 
 
انك، أصدقائك، ومجتمعك عىل   Uncommonساعدنا ف  اليوم!  التسجيلمن خالل تشجيع جير

 

https://nycharters.quorum.us/issue/29218/?redirect=true
https://uncommonschools.org/enroll/

