
 

 Uncommonأعزائنا عائالت 

 نتمنى لكم وألرسكم االستمتاع بصيف هادئ. 

ي 
ى
، وهما: اإلعداد للعام الدراسي القادم وتنفيذ خطة عمل    Uncommonنحن ف ى ى رئيسيتي  لدينا. ولهذا جمعنا    DEIنركز اآلن عىل أولويتي 

اتيجيات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة،   100فريق من  قائد من جميع المناطق، لرسم خريطة العودة إىل المدرسة، ووضع استر

ي تصف  
واألكتر أهمية وضع سالمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس عىل راس األولويات. ويسعدنا مشاركة مقاطع الفيديو معكم، والنر

ي القراءة للحصول عىل  خطط ا 
ى
ي المرتبة األوىل. لذا، يرجى منكم االستمرار ف

ى
لعودة للمدرسة، وخططنا هذه تضع احتياجاتكم ومخاوفكم ف

ي تتضمن الفيديوهات واألسئلة المتكررة. 
 مزيد من المعلومات عن مسح األرسة، وصفحة الويب الجديدة لألرسة والنر

ي 
ى
ا عىل كيفية االستمرار ف

ً
تحقيق مهتمنا للوصول للعدالة االجتماعية وأن نكون منظمة مناهضة للعنرصية. فمنذ اطلقنا  كما نركز أيض

ي 
ى
ي مراجعة األنظمة والسياسات الداخلية، ودمج الوعد رقم  2رسالة الفتح للمجتمع ف

ى
وهو أن نكون  (، Promise 54) 54يوليو، بدأنا ف

ف بها وطنًيا يحقق التنوع، المساواة وا  ة معتر ، يمكنك العثور  لشمول. منظمة خبت  واالستماع للمجتمع هو أساس كل خطتنا، وفيما يىلي

ة من األرسة والطالب، حنر تسمع وتتابع ما قدمته لنا من مدخالت وأراء قيمة.  لذا،  عىل استعراض إلطالق مجموعات مناقشة صغت 

ي سياسة يسعدنا سماع رؤياك وأفكارك. 
ى
 عن ذلك، ستجد بعض التغيت  ف

ا
ي أقرب وقت. فضًل

ى
ي سنعلن عنها ف

 الزي الموحد والنر

ي المزيد من الطرق لتعزيز وتقوية  
ي العودة للمدرسة، والتفكت  فى

اكتك المستمرة أثناء رحلتنا فى فنحن  .  Uncommonنشكرك عىل ثقتك ورسر

ي أن نكون منظمة قائمة ومبنية عىل الحب 
ي تنفيذ مهمتنا فى

ام، السالمة، والتعلم. مًعا، سنعتى هذه األزمة أكتر قوة ونستمر فى  ، االحتر

 

 تحديثات المدرسة 

ي المدرسة، 
 
 أغسطس   31احفظ التاري    خ: أول يوم ف

ي المدرسة لكل الطالب هو  
ي ميعاد  سواء كان بالحضور الشخصي أو التعلم عن ُبعد   أغسطس،  31أول يوم فى

. وتبدأ الدراسة هذا العام فى

عن فتح  حنر اآلن ليس لدينا إرشادات من الدولة األمنة ألعضاء هيئة التدريس والطالب. ف متأخر عن الطبيعي لإلعداد الكامل للعودة 

اب من   ي التواصل معكم إلخطاركم أو سيقوم قادة المدرسة بالتواصل معكم عند االقتر
، ولكننا سنستمر فى المدرسة للتواجد الشخصي

 بدء الدراسة. 

 

 وتجمعات العائالت تجمعات الطالب : DEIتحديث خطة عمل 

. ولضمان االستماع آلرائك القيَمة، سنقوم باستضافة تجمعات الطالب والتجمعات  DEIاالستماع لمجتمعنا هو أساس خطة عمل 

اك األسبوع القادم.  27العائلية بداية من أول أسبوع   نشر معلومات االشتر
ُ
 يوليو، ست

 

 21-20الدراسي : سياسات الزي الموحد للعام DEIتحديث خطة عمل 

ى   ي كافة السياسات والممارسات بعي 
ونتطلع إىل مشاركة قائمة كاملة  ووضع رفاهية الطالب واألرسة نصب أعيننا.    DEIنحن نعيد النظر فى

ات الرئيسية لسياسات الزي الموحد للعام الدراسي  ، يسعدنا اإلعالن عن بعض التغيت  ي الوقت الحاىلي
ي المستقبل، ولكن فى

ات فى  من التغيت 

ي تخطيط أفضل. 
وستعلن المدرسة عن سياسات خاصة للزي الموحد من خالل الكتيبات المدرسية قبل بداية  القادم لمساعدتك فى

 المدرسة. 

 

 : 21-20بالنسبة للعام الدراسي 

 لن يكون هناك حاجة لرابطة العنق  •

اء بنطلون المدرسة من أي بائع يتعامل مع سياسات الزي الموحد  •  للمدرسة يمكن رسر

 يسمح باألحذية الرياضية السوداء  •

 يسمح بارتداء األحزمة من أي لون  •

 

ي متناول األيدي، 
ات المزيد من الراحة والسهولة لكم وتكون فى ة لكل  نأمل أن توفر هذه التغيت  ى وتقديم المزيد من الدعم لتجربة ممت 

 طالب. 



 

 

 Uncommonشاهد: فيديو العودة لمدرسة 

  للعائلةمن خالل صفحة الويب الجديدة    Uncommonللتعرف عىل المزيد حول خطط العودة إىل    الرابط<>ضع  شاهد هذا الفيديو  

. وُصمم الفيديو وصفحة الويب لإلجابة عىل كل استفساراتكم ومشاركة معلومات العودة للمدرسة. وتركز خطة العودة  >ضع الرابط<

ء متوسط، ويمكننا سواء كان التواجد للمدرسة عىل وضع تصور جديد للمدرسة،  ي
استكمال مهمتنا وتنفيذ  شخصي أو عن ُبعد، أو سر

، والذي يتضمن  وعدنا.  ى ، نتوقع أنه عند العودة شخصًيا للمدرسة سيكون ذلك بالنموذج الهجي  بالنسبة لبداية هذا العام الدراسي

ي تحديث الموقع  سنعلن عن المزيد من  وبحلول أخر الشهر  الحضور الشخصي وبعض التعلم عن ٌبعض.  
ى
التفاصيل اإلضافية ونستمر ف

ي أثناء إنهاء الخطط الخاصة بالعام الدراسي 
ونى  . 21-20االلكتر

 

 مسح األرسة وجمع معلومات عن الطالب:  21- 20

ي المشاركة معكم حنر ننتقل إىل العام الدراسي  
ى
، نر 21- 20يسعدنا االستمرار ف ي جمع  ! نظًرا ألننا نعمل عىل بدء هذا العام الدراسي

ى
غب ف

، ألن رأيكم أمر هام وحيوي جدا لما نقوم به ويضمن العودة األمنة للمدرسة. باإلضافة  بعض المدخالت المتعلقة بخطط إعادة الفتح 

ي األسبوع    إىل ذلك، 
ى
ونية ف ى أنه قد وصل لكم رسالة الكتر ا جمع معلومات اتصال محدثة وتحديث كافة سجالتنا. لذا، يتعي 

ً
من المهم جد

ي 
ي لتحديث المعلومات الحالية، واإلجابة عن بعض االستفسارات المرتبطة بالعودة القادمة  الماضى

ونى تحتوي عىل رابط لنموذج الكتر

ونتوجه بالشكر مقدًما لكافة جهودكم وما تقدمونه من وقت ودعم لنا.  يوليو،  30ونقدر لكم استكمال هذا النموذج قبل للمدرسة. 

ي حالة أي استفسار. يرجى التواصل مع المدرسة عتى 
ي فى
ونى يد االلكتر  التى

 

 : HSمهام الصيف 

•  : ي عشر
ي عشر الحصول  االنتقال من الفصل التاسع إىل الثان 

ى من الصف التاسع إىل الثانى ى عىل كافة الطالب المنتقلي  يتعي 

ي الرابع   . Google Classroomsعىل مهام الصيف الخاصة بهم من خالل 
ستكمل هذه المهام خالل العطلة الصيفية فى

ُ
وت

م حنر يتمكنوا من استكمال  . وتم توفت  النسخ الرقمية للقراءة الصيفية وتعديل كافة المها 21-20األول للعام الدراسي 

ية والرياضيات و وتقديم هذه المهام رقمًيا.  ى ي هذا الخريف.  APويسجل الطالب أصحاب المهام الصيفية للغة االنجلت 
 فى

:  Audible Accounts)إزالة كامدن(  • ة حتى الثانية عشر يستخدم كافة الطالب المنتقلون   لالنتقال من المرحلة العارسر

ة إىل الثانية عشر حساباتمن المرحلة  المجانية المقدمة لهم هذا الربيع، للوصول إىل   Audible for Schoolsالعارسر

 إصدارات الكتب الصوتية للقراءة الصيفية لتكون مصادر إضافية. 

 

ي الفتة النافذة قريًبا! تابع بريدك: )كامدن فقط( 
 ستأنى

ات الصعبة. ولنعتى  كانت األشهر الماضية مليئة بالصعوبات، ووقف المجتمع مًعا وأظهر المزيد من القوى والصالبة خالل هذه الفتر 

امها بعملية التعليم، Uncommonعن مدى شكرنا لجهودكم لتعزيز قوى " ى نرسل لكم شكر خاص، وسيصل إليكم قريًبا! ترقب  " والتر

لك  ى ي طريقها إىل متى
تعليقها عىل النافذة المواجهة للشارع، أو عىل الباب بكل فخر،  وعند استالمها، قم ب  – وصول الفتة النافذة فهي فى

ا نفخر بكم ويسعدنا أنكم عائلتنا. 
ً
     لتعلم أننا أيض

 

ى فقط(  وع )بوسير  اإلعدادية Roxburyمرافق مدرسة دعم مشر

ي دعوى أولياء األمور: 
وع مدرسة   Boston Globeشعرنا بسعادة غامرة لتلقر ى للتخطيط والتطوير لوضع مشر من وكالة بوسير

Prep High School Roxbury   ي
عىل حساباتك   هذا الرابطيرجى التوقف لحظة ووضع بلغراد عىل جدول أعمال التصويت.   361فى

 . ى ي #نستحق_التصويت #نحن_أوالد_بوسير
، مع رسالة تقول #ادعم_مدرسنر  عىل فيسبوك وتويتر

 المصادر 

 ركن العافية

 اليقظة األرسية: 

ى عىل اللحظة الحالية كت 
ى . اليقظة الفكرية هي التر ي أثناء تقليل التوتر. ونشجعك  مما يساعد عىل تحسي 

عىل ممارسة  الوعي العاطقى

! اليقظة األرسية    يومي
ى  رسية هنا. أبحث عن جدول اليقظة األ كروتي 

 

 

 

https://learn.audible.com/login
https://www.bostonglobe.com/2020/06/25/opinion/roxbury-preps-future-offers-chance-healing/
https://www.therapistaid.com/worksheets/family-mindfulness-schedule.pdf


 

 )  : 2020تذكير بتعداد  )نيو يورك، تروي، روتشستر

ي ذلك تمويل التعليم،  الذي يحدث اآلن!    2020هذا تذكت  دوري بتعداد  
ى
ي تعتمد عليها مجتمعاتنا، بما ف

يتم تحديد الكثت  من الموارد النر

ى ونيويورك.  ي بروكلي 
ى
وري أن يتم عد الجميع ف  من خالل التعداد. من الرصى

ي  
عد بشكل صحيحالمجتمعات النر

ُ
ي تستحقها. ادعم مجتمعنا من خالل ملء    ال ت

، ويرجى  نموذج التعداد اليومال تحصل عىل الموارد النر

ء نفسه.  تتشجيع عائل ي
انك عىل فعل الشر  ك وجت 

 ويتم_احتسابك. # التعداد  نموذج   هنا لملء أضغط 

 

 : 2020تذكير بتعداد ( كامدن)

ي ذلك تمويل  2020أن األمر ال يزال متأخر السيتفاء نموذج تعداد 
ى
ي تعتمد عليها مجتمعاتنا، بما ف

! يتم تحديد الكثت  من الموارد النر

  . سي ي نيوجت 
ى
وري أن يتم عد الجميع ف  ! وذلك ألن التعداد يساوي القوى والنقود. التعليم والرعاية الصحية، من خالل التعداد. من الرصى

 

ي تستحقها. ادعم مجتمعنا من خالل ملء نموذج التعداد اليوم، ويرجى  
عد بشكل صحيح ال تحصل عىل الموارد النر

ُ
ي ال ت

المجتمعات النر

ء نفسه.  ي
انك عىل فعل الشر  ويتم_احتسابك. # داد أضغط هنا لملء نموذج التعتشجيع عائلتك وجت 

 

 مسح المشاركة المجتمعية لمدينة كامدن: )كامدن فقط( 

ي جميع أنحاء المقاطعة، ( CCSDدعت مقاطعة مدرسة كامدن )
والنهضة والمدارس المستقلة لمشاركة األفكار واآلراء المتعلقة  األباء فى

بواسطة المقاطعة لوضع التخطيط طويل المدى  وهذا المسح مجهول الهوية ويستخدم بالمشهد التعليمي لمقاطعة كامدن. 

ي مقاطعة كامدن. 
ي تشكيل المستقبل التعليمي فى

نت من    والمساعدة فى . وكافة  هنا ويمكنك تسجيل رأيك باستكمال هذا المسح عىل األنتر

ى استيفاء هذا المسح بحلول   . يوليو   30اإلجابات مجهولة الهوية. ويتعي 

 

 برنامج الكتابة اإلبدعية لطالب المدرسة الثانوية: )نيو يورك( 

ا، قد يكون  هل تعرف طالب بالمدرسة الثانوية مهتم بالكتابة اإلبداعية؟  
ً
،    Pyrophytesحسن ي

نامج المناسب لذلك! فهو مجانى هو التى

ي  .  Afro-Futurismيتكون من دورة لخمس أسابيع، ويتم من خالل تطبيق زووم ويركز عىل القراءة والكتابة  
الثالثاء  وتكون الجلسات فى

ي الساعة الثالثة مساًءا، ويبدأ من 
ة أغسطس.  20يوليو إىل  21والخميس فى نامج،  دقيقة. ولل 90وتكون مدة كل محاضى تقديم لهذا التى

ي حالة وجود المزيد من االستفسارات، يرجى التواصل معنا عىل  . النموذج لجوجليرجى استيفاء هذا 
فى

pyrophytesbrooklyn@gmail.com . 

 

امج الصيفية: )كامدن فقط(   الير

امج الصيفية قادرة عىل العمل  يوليو،    6اعتباًرا من   وفق التباعد االجتماعي وسياسات التخفيف  ستكون المعسكرات اليومية للشباب والتى

امج الصيفية لكامدن.   هنا األخرى. يرجى اإلطالع   ي    يرجى   عىل القائمة الحالية للتى
ونى نامج أو االطالع عىل الموقع االلكتر ة بالتى االتصال مبارسر

 لمزيد من التفاصيل. 

 

 مساعدات الوجبات العائلة: )نيوارك فقط( 

اكة مع   ة  Table to table  ،Hello Freshعقد العمدة بركة رسر ، وبعض المنظمات األخرى لتوفت  العائالت بوجبات غذائية خالل فتر

يد التاىلي  ي حاجة لطعام، يرجى التواصل عىل التى
، ورسال اسم  Masonan@ci.newark.nj.usالجائحة. فإذا كنت تعرف شخص فى

يدي( ورقم الهاتف. ويجب استالم ر  ي بحلول يوم األحد  العائلة، العنوان بالكامل )يتضمن رقم الشقة، والكود التى
ونى يد االلكتر سالة التى

ة صباًحا  ى الساعة العارسر ي يوم األرب  ع )بي 
ي األسبوع القادم. وتصل الوجبات فى

الرابعة   –قبل الساعة الثامنة مساًءأ الستالم الوجبات فى

 مساًءا(. 

 

 : 2020تذكير بتعداد  )نيوارك فقط( 

ي ذلك تمويل  ! 2020أن األمر ال يزال متأخر السيتفاء نموذج تعداد 
ي تعتمد عليها مجتمعاتنا، بما فى

يتم تحديد الكثت  من الموارد النر

ي والرعاية الصحية   التعليم
وري أن يتم عد الجميع فى سي ، من خالل التعداد. من الرصى  التعداد يساوي القوى والنقود. وذلك ألن . نيوجت 

ي  
عد بشكل صحيحالمجتمعات النر

ُ
ي تستحقها. ادعم مجتمعنا من خالل ملء    ال ت

، ويرجى  نموذج التعداد اليومال تحصل عىل الموارد النر

انك عىلتتشجيع عائل ء نفسه. ك وجت  ي
  فعل الشر

https://nycharters.quorum.us/issue/29218/?redirect=true
https://www.youtube.com/watch?v=HMaaH6Suf98&feature=youtu.bev
https://nycharters.quorum.us/issue/29218/?redirect=true
https://nycharters.quorum.us/issue/29218/?redirect=true
https://nycharters.quorum.us/issue/29218/?redirect=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemeHwdnF6-YzJoUbxEui4saWs4fGAmx-tqpsAMIiKHj2q0bw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/QSSH1d7XZUro5bEv5
mailto:pyrophytesbrooklyn@gmail.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.camdenenrollment.org%2fsummer-programs&c=E,1,Nb5G4gjYTzC_aMtfg85G2WWJxY6BfDZd8CLHSFRyJO8KajnOvhkWjbcDtE87Yoc7iiAiRtiJ9XrCEWuOL0jGjnCfnWdnrFI23Aio1AKPhW6TJ3DyDsw,&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=HMaaH6Suf98&feature=youtu.bev
https://www.youtube.com/watch?v=HMaaH6Suf98&feature=youtu.bev
https://www.youtube.com/watch?v=HMaaH6Suf98&feature=youtu.bev


 

ى " المتنقلةأحد "مواقع التعداد يمكنك التوقف عن  مساًءا كل أرب  ع وجمعة خالل   2:30 –صباًحا  11للمدينة المدرجة فيما يىلي بي 

 #ويتم_احتسابك.  التعداد  نموذج  هنا لملء  أضغطشهر يوليو. 

ي فروع مكتبات نيوارك العامة: "مواقع تقع 
ى
 التعداد المتنقلة" ف

 موقف السيارات   –شارع فان بورين، نيوارك    140  –فرع فان بورين  •

 موقف السيارات  – سمر أفينيو، نيوارك  772  –فرع نورث إند   •

ينجفيلد   •  ساحة المحكمة  – شارع هايس، نيوارك   50  –فرع ستى
 

 : 19- مواقع اختبار كوفيد)نيوارك( 
شجع جميع عائالت كامدن عىل إجراء اختبار كوفيد

ُ
ا؛ وال تحتاج   19-ت

ً
ي حالة عدم ظهور أي أعراض. واالختبارات حالًيأ مجان

ى
حنر ف

. يرجى مشاركة هذه المعلومات مع عائلتك واصدقائك.   ى أو يمكنك زيارة أي من المواقع  .  اختبار ثابتأضغط هنا للعثور عىل موقع  لتأمي 
 :  المتنقلة المدرجة فيما يىلي

 
ي األيام التالية:  8:30  – 3:30المتنقلة من   19-مواقع اختبار الكوفيدتعمل 

ى
 مساًءا ف

ي شباز   - 7/ 21الثالثاء،  •
 قرية بينر

 ( 07104شقق كولوناد )  – 7/ 22األربعاء،  •

 ( 07112ملعب مدرسة جورج واشنطن كارفر االبتدائية )  – 7/ 24الجمعة،  •

•  ، ى  ( 07108طريق كلينتون، مطعم العائلة الملكية ) –  7/ 27األثني 

 ( 07108مدرسة العلوم الثانوية )   – 7/ 29األربعاء،  •

 JFK (07102 )مرجع توظيف   – 7/ 31الجمعة،  •
 

ي  –أخر يوم )نيوارك( 
 
لية ف  نيوارك: مساعدات اإلغاثة لألعمال المي  

ي نيوارك بسبب جائحة كوفيد
ة فى ًرا بشكل خاص بسبب قلة   19- تأثرت األعمال التجارية الصغت  لية كانت األكتر ترصى ى واألعمال المتى

، منحت المدينة رأس مال عامل يصل إىل  لية المؤهلة. وأخر ميعاد    10،000الموارد لديها. وبالتاىلي ى دوالر أمريكي لألعمال التجارية المتى

ي نيوارك،  31للتقدم اليوم، 
ىلي فى

ى وط التالية حنر التأهل للحصول عىل المنحة: تواجد العمل المتى   10يوليو. ويجب استيفاء الشر

ى أو أقل؛ إثبات للخسائر بسبب كوفيد وط األخرى.  19-موظفي  كات الفيدرالية أو بالوالية، وبعض الشر أضغط  ؛ التسجيل أو رخصة الشر

 هنا لمزيد من المعلومات. 

 

 : 2020سهرات األفالم المسائية الممتعة  ( فقط  )نيوارك

ء تفعله مع أرستك، قم بمراجعة سهرات األفالم المسائية الممتعة  ي
،  2020إذا كنت تبحث عن سر ى . فهي مجانية لجميع المواطني 

 .  أضغط هنا لإلطالع عىل األفالم، التواري    خ، التوقيتات. وسيتم اتباع إرشادات التباعد االجتماعي

 

!  Uncommonانضمت ( نيو يورك فقط)  نيويورك مؤخًرا إىل الفيسبوك وتوييى

يرجى المتابعة  ! و يرجى تسجيل المتابعة واإلعجاب عىل فيسبوكللحصول عىل أخبار وتحديثات موسعة عىل الشبكة. يرجى متابعتنا 

 !  عىل تويتر

 
 للعائلة! 

ا
 كن بطًل

ى العائالت الجديدة المهتمة باالنضمام إىل  اتهم ونشر التجارب بي  أبطال العائلة يدعموا مدرستهم والمجتمع من خالل مشاركة ختى
Uncommon  فنحن ننظم بنوك الهاتف، البحوث من الباب للباب، حمالت وسائل التواصل االجتماعي لمساعدة األرس الجديدة .

ك اآلن للتعرف عىل المزيد! . Uncommonعىل التعرف عىل المزيد حول   اشتر

 
NYC: https://forms.gle/nL7ieesvJA9rgbKu9 
NSA: https://forms.gle/zrwgHuNp8TTzSrC56 
CP: https://forms.gle/J9W54AVNPqZZ71oQA 
Roxbury: https://forms.gle/zbh34W1HrFNQt2yU7 
Rochester: https://forms.gle/2ePKNh3QNGT5AQpH7 

https://nj.gov/state/census.shtml
https://newarkcovid19.com/programs/testing
https://newarkcovid19.com/programs/testing
https://newarkcovid19.com/programs/testing
https://uwnewark.org/covid19/organizations/
https://uwnewark.org/covid19/organizations/
https://uwnewark.org/covid19/organizations/
https://uwnewark.org/covid19/organizations/
https://www.newarknj.gov/news/2020-summer-fun-movie-nights
https://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://twitter.com/UncommonNYCity
https://twitter.com/UncommonNYCity
https://twitter.com/UncommonNYCity
https://twitter.com/UncommonNYCity
https://forms.gle/nL7ieesvJA9rgbKu9
https://forms.gle/nL7ieesvJA9rgbKu9
https://forms.gle/zrwgHuNp8TTzSrC56
https://forms.gle/zrwgHuNp8TTzSrC56
https://forms.gle/J9W54AVNPqZZ71oQA
https://forms.gle/J9W54AVNPqZZ71oQA
https://forms.gle/zbh34W1HrFNQt2yU7
https://forms.gle/zbh34W1HrFNQt2yU7
https://forms.gle/2ePKNh3QNGT5AQpH7
https://forms.gle/2ePKNh3QNGT5AQpH7


 

Troy: https://forms.gle/NdL4hHDfoCyPpGqX8 

 

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

 

 

 

https://forms.gle/NdL4hHDfoCyPpGqX8
https://forms.gle/NdL4hHDfoCyPpGqX8
https://uncommonschools.org/enroll/

