الكرام  Roxbury Prepأهالي،
!تهانينا على بدء العام الدراسي ، 21-2020تتألق فرحة ومرونة مجتمعنا عبر  55مدرسة فريدة لدينا مع استهاللنا عاماً دراسياً ال مثيل
له  .وقد بدأ التعلم عن بعد بداية ناجحة بمشاركة الطالب في اللقاءات المجتمعية ،وتواصلهم مع أصدقائهم ومعلميهم ،واستكشافهم كتباً
وأفكاراً جديدة.
وقد أمضينا الصيف في تجهيز مدارسنا لعودة أطفالكم إلى المدرس ًة بأمان.ونحن متشوقون جدا للترحيب بهم مرة أخرى عندما نبدأ فعليا .
و .للتذكير ،سيستمر التعلم عن بعد حتى  5أكتوبر على األقل و في األسابيع المقبلة ،سنشارك معلومات أكثر تفصيالً تتعلق بإطالقنا
للتعليمات المستجدة .نشكركم على شراكتكم المستمرة ونحن نستكشف هذه الطريقة الجديدة للتعليم والمشاركة في المجتمع معا .نحن ندرك
كم المتاعب التي تواجهونا بصفتكم آباءً ورعاةً في هذه األيام المضطربة ،ونحن نقدر لكم ذلك.
تحديثات المدرسة
المدرسة الثانوية:
بينما يخوض طالبنا غمار العام الدراسي الجديد نواصل في إعدادية روكسبري التجهيز لمنحهم التسهيالت التي يحتاجونها
ويسحقونها .وبينما نخوض هذه المعركة ،نمى إلى علمنا معلومات مغلوطة صادرة عن أولئك الذين يعارضون مدرستنا المقترحة في
روسليندال  ،فيما يخص طالبنا ومشروعنا في  361بلجراد ،فقمنا بتطوير الئحة طويلة من األسئلة الشائعة لتصحيح هذه المعلومات
.المغلوطة يمكنكم العثور عليها هنا
نلمنشأة إعدادية روكسبري في  361بلجراد أي تأثير على مدارس بوسطن العامة ،وكي شرع
تشرح األسئلة الشائعة لماذا لن يكو ً
ط شاملة منذ سنوات عديدة أدت إلى تخصيص هذه المنطقة للمدرسة ،وكيف عدلت ممارساتها
مجتمع روسليندال في عملية تخطي ً
االنضباطية في السنوات العديدة الماضية ،ما أدى إلى انخفاض معدالت التعليق من  ٪28إلى  ، ٪8مع خطط لتقليل هذا الرقم من
خالل تعزيز التدريب على التهدئة والممارسات التأديبيةالتصالحية.
نشكر لكم دعمكم المستمر وتشجيعكم.
،مع تحيات
فريق تسهيالت المرحلة الثانويةبإعدادية روتشستر
الموارد
ركن الصحة  -نشاط صحة الطالب وأولياء األمور:
ها قد حل العام الدراسي الجديد وليس هناك وقت أفضل إلعطاء األولوية لصحة األسرة !يسعدنا أن نشارك معكم الموارد المتعلقة
بالرعاية الذاتية لألطفال والوالدين واألسرة .تركز الرعاية الذاتية على اإلرشاد لكيفية االعتناء بأنفسكم وليس التساؤل عما إذا كنتم
تفعلون ذلك أم ال ،وهي تتمثل في أي شيء نفعله (أو نمتنع عن فعله)عمدًا مع وضع رفاهيتنا في االعتبار.
تمهل قليالا إلنشاء خطة رعاية ذاتية لك ،وألطفالك وعائلتك !
االستراتيجيات الـ  15للرعاية الذاتية لألسر
الرعاية الذاتية للوالدين
شارك إليصال صوتك:
ً
ُ
أحد أهم انتخابات أجيالنا قادم في نوفمبر القادم .احرص على أال تستبعاد وأن يكون صوتك مسموعا !سيكون للرئيس ال ُمنتخاب التالي
تأثير بالغ األهمية في مجاالت التعليم وحقوق المرأة والهجرة وإصالح السجون والجريمة وحقوق الرعاية الصحية والعديد من
القضايا األخرى التي تؤثر على مجتمعاتنا.
للمساعدة في دعمكم خالل هذا العام االنتخابي ،يسعدنا إطالق صفحة التصويت الفريد !يرجى استخدام هذه الصفحة للعثور على
معلومات حول المواعيد النهائية للتصويت وروابط البحث عن حالة تسجيلك ،والتسجيل للتصويت،
وطلب التصويت الغيابي  /التصويت بالبريد .استخدم هذا الموقع لوضع خطة تصويت لضمان إسماع صوتك
انضم إلى مجموعة الشركاء الداعمين من أولياء األمور!
هل تتوق إلى بعض التغيير؟ مجتمعنا يحتاج صوتك! انضم إلى أول مجموعة من أولياء األمور الداعمين في إعدادية روكسبري !مع
اقتراب االنتخابات الرئاسية المقبلة ،والمعركة المستمرة من أجل إنشاء مدرسة ثانوية ،والعديد من االحتياجات األخرى في مجتمعنا،
أصبحت أصواتنا أكثر أهمية من أي وقت بعض التفاصيل:
●

ستجتمع المجموعة كل شهرين تقريبًا مع وجود اجتماعات إضافية مجدولة حسب الحاجة.

●
●
●
●

جدولك مزدحم؟ ال زالت هناك طرق سريعة وسهلة يمكنك المساهمة بها! يمكن أن يكون الدعم ببساطة إرسال بريد
إلكتروني  .ما زال ينبغي عليك االنضمام لنا.
يمكن أن يتم عملنا من منزلك بأمان وراحة.
مهتم؟ اضغط على هذا الرابط للتسجيل!
إذا كانت لديك أي أسئلة  ،يُرجى التواصل مع بريدجيت ماكلدوف.

سجل للتصويت في االنتخابات الرئاسية لعام2020
ال تفوت فرصتك للتصويت في االنتخابات الرئاسية المقبلة يوم الثالثاء  3نوفمبر! للمساعدة في دعمكم خالل هذا العام االنتخابي،
يسعدنا إطالق صفحة التصويت الفريد !للمساعدة في دعمكم خالل هذا العام االنتخابي ،يسعدنا إطالق صفحة التصويت الفريد !يرجى
استخدام هذه الصفحة للعثور على معلومات حول المواعيد النهائية للتصويت وروابط البحث عن حالة تسجيلك ،والتسجيل للتصويت،
وطلب التصويت الغيابي  /التصويت بالبريد .استخدم هذا الموقع لوضع خطة تصويت لضمان إسماع صوتك!
تأكد من زيارة
www.boston.gov/elections
لمعرفة المواعيد النهائية للتسجيل ومواقع االقتراع والمزيد .اجعل صوتك ذا قيمة

ساعدنا في نشراألخبار عن المدارس الفريدة من خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على التسجي ًل اليوم!
إذا كان شخص ما قد مرر هذا البريد اإللكتروني إليك ،فيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية من هنا

