
  North Starأعزائنا عائالت 
 

أغسطس. ولهذا، أعد المدرسون وقادة المدرسة لهذا اليوم   31  بدًءا منأن نكون في مجتمعات مدرستنا    إلىنتطلع    21-2020مرحًبا بكم في العام الدراسي  
وأسرهم واالحتفال معهم باالستمرار في تنفيذ مهمتنا. وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها كدولة  Uncommonالكبير، ويسعدهم مشاركة طالبنا في

لنا جميًعا، قادة، مدرسون، طالب، العائالت   –وانصاف، يحقق العودة للمدرسة  ، والمكافحة من أجل مجتمع أكثر عداًل  19  –أثناء مجابهة جائحة الكوفيد  
 فرصة جديدة للتجمع مًعا لبناء مجتمعات أساسها االحترام، المرح، والحب، وبناء نموذج لكل طالبنا يعبر عن المستقبل المأمول. –
 

نركز على التعرف على كل طالبنا الواصل عددهم إلى  ال نزال Uncommonوعلى الرغم من اختالف هذا العام الدراسي عن غيره، فنحن هنا في 
 Uncommonوعبر كافة مناطق مجتمعًيا، وعاطفًيا. و هم في النمو والتطور تعليمًيا، ت، ومساعدوتشجعيهم طالب، وتنمية مواهبهم وصوتهم 21،000

عد، وتحسين خطط الدروس المصممة خصيًصا التعلم عن ب    أدواتخالل األسابيع القليلة الماضية في تجميع    ، 2500موظفونا البالغ عددهم    استمر،  الست
وإتقان حفالت الرقص االفتراضية وحفالت التخرج، والتعرف على كل شيء عن الطالب الموهوبين والمميزين المنضمين لهذا العام  ، Zoom لتطبيق

ن لدينا باستخدام هذا العام الدراسي لتعزيز الفضول الفكري وتعميق العالقات بين الطالب والمعلمين وتعزيز الصحة وترتيبها و يلتزم فريق المعلمالدراسي. 
 حسب األولوية.

 
نحن مًعا، فنحن نشعر أن مستقبلنا الفردي والجماعي يتسم بالغموض. ومع ذلك،  العودة إلى المدرسة خالل فترة الجائحة ليس أمر سهل، والجدير بالذكر، 

أوالدنا على تعزيز قدرتهم على الصمود، وتنمية معلوماتهم، وإيجاد المرح وفهم الظروف التي نمر بها في هذه يمكننا مساعدة  ، Uncommonفي مجتمع 
بفضل شراكتك معنا، نستمر في تغيير التاريخ والشروع في رحلة العام الدراسي . و Uncommonاألوقات. فنحن ممتنون لثقة أسر أوالدنا التي وضعوها في  

 مًعا.  2020-21
 

 ت المدرسةتحديثا

 :K-8تفاصيل جديدة عن إرشادات 
( في هذا الخريف. K-8استجابة لمالحظات أولياء األمور، قمنا بتعديل خطة اإلرشادات للصفوف الدراسية من رياض األطفال إلى الصف الثامن ) 

بتسجيل الدخول على تطبيق  K-8أغسطس، سيبدأ طالب الصفوف  31في وأغسطس.  31ستبدأ كل المدارس عن ُبعد في وكما تعرفون جميًعا، 
zoom  يبدأ المعلمون في التدريس الحي من خالل تطبيق سسبتمبر،  14لبناء جلسات مجتمعية لبدء المدرسة. وفيzoom  الخميس  –من األثنين

إلى عمل المدرسة اإلضافي خالل الجزء التالي من اليوم ويوم الجمعة. وفي حالة استالم الطالب لخدمات على األقل ساعتين كل يوم، باإلضافة 
SPED ستتلقى بريد الكتروني منفصل مع تفاصيل إضافية تتعلق بتعليمات ،zoom. 

 
طالب المراحل المشاركون في النموذج   ىقتلحيث سيأكتوبر، سنقدم لك نموذج هجين    5عندما نكون قادرون على فتح المدارس شخصًيا في أو بعد  

سُيعدل اليوم الدراسي خالل التعليمات الشخصية،    والتعلم عن ب عد من البيت في باقي األيام.يومين كل أسبوع على األقل،    لمدة  تدريس شخصيالهجين  
المعلم في كافة مجاالت المحتوى في أيام اللقاء الشخصي، وسيتشاركون عبر   تدريس حي منوسيتلقى الطالب  ساعات تقريبا.    7لمدة    K-8للصفوف  

 الفيديو، ومنصات األنترنت، وحزم التعليم عن ب عد خالل أيام البقاء في المنزل.
 

سيشارك الطفل في التدريس الحي للمعلم على تطبيق إذا اخترت إبقاء طفلك في التعلم عن ُبعد حتى في حال فتح المدارس للحضور الشخصي، 
Zoom .والعمل المستقل 

مم المنهج للحفاظ على االتساق بصرف النظر عن نموذج التعلم. يرجى اإلطالع على مزيد من التفاصيل في النظرة العامة وع ، هناينات الجداول ص 
 .موقعنا االلكترونيوفي األسئلة المتكررة على 

 خالل نصف سبتمبر، ستشارك مدرسة طفلك الجداول التالية:

http://uncommonschools.org/uncommonschools_instructionalmodeloverview_final/
http://uncommonschools.org/uncommonschools_instructionalmodeloverview_final/
http://uncommonschools.org/uncommonschools_instructionalmodeloverview_final/
https://uncommonschools.org/school-reopen-2021/
https://uncommonschools.org/school-reopen-2021/
https://uncommonschools.org/school-reopen-2021/


 شخصًيا.الساعات الدقيقية لليوم المدرسي، واأليام التي من المقرر حضور الطالب بها الشخصي:  اختيار النموذج الهجينفي حالة  •
 سيعرض الجدول اليومي لطفلك بما في ذلك فصول التدريس الحية والعمل المستقل.إذا قررت اختيار إبقاء طفلك في التعلم عن ُبعد:  •

 
 توزيع وجبات التعلم عن ُبعد في أكاديمية نورث ستار:

من حق طالب نورث ستار الحصول سيكون  أغسطس،    31تستمر أكاديمية نورث ستار في تقديم الوجبات للطالب خالل فترات التعلم عن ب عد. بدًءا من  
مساًءا  1صباًحا إلى  11تتوفر خدمات الحصول على الطعام يومًيا من لنورث ستار. على وجبتين يومًيا )اإلفطار والغذاء( في مواقع توزيع الوجبات 

 في المواقع التالية:
 

 قصر واشنطن 10مقر وسط البلد في  •
 هازيلوود 24طريق  مقر فاليسبرج في  •
 18طريق  571مقر حديقة ويست سايد في  •

 
يرجى من مواقع توزيع الوجبات. ويمكن للعائالت الذهاب إلى أي ن للطالب، أولياء األمور، أو أي شخص أخر من أفراد األسرة استالم الوجبات. يمك

 رسة.في حالة وجود المزيد من االستفسارات، يرجى التواصل مع المدمالحظة أنه سيتم توفير الخدمة بالكامل خالل فترة التعلم عن ب عد بأكملها. 
 

 المصادر

 نشاط صحة الطالب وأولياء األمور –ركن العافية 
 تختلف بداية هذا العام الدراسي عن ما مضى للجميع! ونعلم أن الضغط وعدم اليقين قد يسبب االرتباك لألباء، لهذا نشارك معكم بعض أنشطة

 ة التي يمكن تنفيذها مع أطفالك بنفسك!طالعافية البسي
 

 للمساعدة في إعداد ما قد تواجهه عند بداية المدرسة لتعزيز التركيز. وإليك كيفية تنفيذ األمر:الخمس فحوصات للجسم جرب اآلن 
 

نعم، الخطوة األولى في االتجاه نحو التنظيم الذاتي هو إدراك أنك قلق وخائف، وعليك التوقف من أداء أي أفعال أو ردود أفعال توقف.  .1
 رة. يمكنك أن تقول لنفسك بصوت عالي "توقف".من المحتمل أن تكون متهو 

أثناء وقف جسمك؛ الحظ ما يفعله قلبك. هل يدق بسرعة؟ ما هي درجة حرارتك؟ هل أنت دافئ أم تشعر ببرد؟ ببساطة، الحظ المالحظة.  .2
 أي أحاسيس في جسمك.

 مرتاح". أنا أشعر بالخوف، أنا حًقا غير درب نفسك على تسمية مشاعرك. "االسم.  .3
ماذا ترى حولك؟ ماذا تسمع؟ ماذا تشم؟ ماذا تتذوق؟ تابع حواسك الخمسة وقم بوصف ما تالحظه. إجراء الفحوصات الخمس لجسمك.  .4

 ما الذي تشعر به فوًرأ عن مالمسة أي شيء؟
 اآلن، أسأل: ماذا تشعر؟ هل تشعر أنك أفضل؟ هل تشعر بالمزيد من األمن؟المالحظة.  .5

 
يساعد ذلك الطفل والبالغ على الشعور بالبيئة المحيطة به والتركيز. كما يساعد هذا التدريب على الشعور الفحوصات الخمس للجسم من خالل إجراء 

 بالمزيد من األمن في حالة عدم وجود أي تهديد خطير في الوقت الحالي.
 

 صّوت، حتى ُيسمع صوتك:
فمن ننتخب هو رئيسنا القادم والذي سيكون له دور وأثر كبير في العملية التعليمية، حقوق المرأة، الهجرة،  ! 2020نوفمبر  3لدينا انتخابات هامة في 



 إصالح السجون، الجريمة، إمكانية الوصول للخدمات الصحية، والعديد من القضايا الهامة لمجتمعاتنا.
 . 2020أكتوبر  13والميعاد النهائي للتسجيل هو ! تحقق من حالة تسجيلك من هنا •
! إذا قمت تقدم بطلب تصويت مقاطعة إسكس عبر البريد من هنايمكن لكل نيو جيرسي التصويت عبر البريد في االنتخابات القادمة.  •

بالتصويت بهذه الطريقة، تقدم بتصويتك اآلن، وتأكد من ارسال تصويتك بالبريد في أقرب وقت بسبب تأخيرات البريد. ويمكنك أيًضا ترك 
طريق الملك مارتن لوثر،  465ى مجلس إدارة االنتخابات مباشرة وموقعها أوراق التصويت الخاص بك في مواقع استطالع الرأي أو لد

 . 07102. نيوارك، نيوجيرسي 411بوليفارد، غرفة 
  موقع انتخابات مجلس مقاطعة إسكس.يمكن العثور على المزيد من المعلومات على  ضع خطة التصويت للتأكد من اإلدالء بصوتك! 

 
 :2020افلة تعداد ق 

التعداد. كل يوم سبت في  قافلة! باإلضافة إلى الزيارات من الباب إلى الباب، أطلقت مدينة نيوارك 2020لم يفت األوان بعد إلكمال استمارة تعداد 
. سيتم أيًضا صباًحا، سينتقل المشاركون إلى مواقع مختلفة في مدينة نيوارك في شكل قافلة لتشجيع األفراد على ملء التعداد على الفور 11الساعة 

 للتعرف على مواقع األسابيع القادمة! الفيسبوكعلى  مدينة نيواركصفحة توزيع وجبات مجانية في كل موقع. تحقق من 
 

ّمة مثل أدعم المجتمع من خالل استيفاء التعداد اليوم، ويرجى تشجيع اآلخرين على فعل نفس الشيء. ففعل هذا الشيء يساعد في تمويل الموارد القي
الرد أونالين على المدارس، الطرق، والمستشفيات. وال يزال بإمكان العائالت االستجابة من خالل استكمال وإعادة االستبيان الورقي المستلم مسبًقا، أو 

2020census.gov باللغة األسبانية(. 844-468-2020)  844-330-2020، أو بالرد عبر الهاتف على 
 

 تحديد مواقع المساعدات الغذائية:
الرسائل النصية الجديدة لتسهيل العثور على المساعدة الغذائية بالقرب منك أكثر من أي أطلق بنك الطعام المجتمعي في نيوجيرسي خدمة البحث عن 

للحصول على عناوين   908-224-7776" للغة اإلسبانية إلى Comida" للغة اإلنجليزية أو "FindFoodوقت مضى! ما عليك سوى إرسال "
 والمالجئ المرسلة في غضون ثواٍن.ومطابخ الحساء  CFBNJوأرقام هواتف أقرب مخازن طعام من شركاء 

 
 :PSEGعويضات العاصفة االستوائية ت

بحيث يمكن تعويض العمالء الذين تعطلت خدمتهم الكهربائية بسبب   ، 19-الكوفيدبتوسيع سياسة المطالبات الخاصة بها بسبب جائحة    PSE&Gتقوم  
دوالر والعمالء  250ما يصل إلى عمالء المنازل ل PSE&Gالطعام واألدوية. سوف تسدد  ونتج عن هذا العطل فساد Isaiasالعاصفة االستوائية 

بسبب العاصفة  2020أغسطس  12و 4ساعة أو أكثر بين  72ة دوالر أمريكي عن تلف الطعام إذا توقفت خدمتهم لمد 5000التجاريين يصل إلى 
 دوالر، عن األدوية الموصوفة التي تفسد بسبب نقص التبريد.   300. بشكل منفصل، سيتم تعويض العمالء عن الخسائر، بحد أقصى  Isaiasاالستوائية  

 
مطالبات السداد عبر ب التقدم. ال يمكن pseg.com/claimsلمزيد من المعلومات حول األهلية وكيفية التقدم للحصول على تعويض ، تفضل بزيارة 

يوم عمل من وقت  60المتوقع أن يستغرق السداد ما يصل إلى و مطالبات. هذه لتقديم  2020سبتمبر  16الهاتف. سيكون أمام العائالت مهلة حتى 
 PSE&Gستكمال نموذج المطالبة المناسب وتقديمه إلى ا

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

 
 .هناإذا ارسل إليك أي شخص هذا البريد االلكتروني، يمكنك االشتراك في في رسائل البريد االلكتروني المستقبلية من 

 

https://voter.svrs.nj.gov/registration-check
https://www.camdencounty.com/wp-content/uploads/2018/09/VBM-Application.pdf
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https://essexboardofelections.com/
https://www.facebook.com/CityofNewark
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https://2020census.gov/en.html
https://uncommonschools.org/enroll/
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