
 

  ،أهالي Camden Prep الكرام

 

 تتألق فرحة ومرونة مجتمعنا عبر 55 مدرسة فريدة لدينا مع استهاللنا عاما ً دراسيا ً ال مثيل،   !تهانينا على بدء العام الدراسي 21-2020

 بدأ التعلم عن بعد بداية ناجحة بمشاركة الطالب في اللقاءات المجتمعية، وتواصلهم مع أصدقائهم ومعلميهم، واستكشافهم كتبا ًوقد   .له

 .وأفكارا ً جديدة

 

 .ونحن متشوقون جد ا للترحيب بهم مرة أخرى عندما نبدأ فعلي ا .وقد أمضينا الصيف في تجهيز مدارسنا لعودة أطفالكم إلى المدرسًة بأمان

 في األسابيع المقبلة، سنشارك معلومات أكثر تفصيال ً تتعلق بإطالقناو  .للتذكير، سيستمر التعلم عن بعد حتى 5 أكتوبر على األقلو

 للتعليمات المستجدة .نشكركم على شراكتكم المستمرة ونحن نستكشف هذه الطريقة الجديدة للتعليم والمشاركة في المجتمع مع ا .نحن ندرك

 . كم المتاعب التي تواجهونا بصفتكم آباءً  ورعاة ً في هذه األيام المضطربة، ونحن نقدر لكم ذلك

 

 تحديثات المدرسة 

 : توزيع وجبات غذاء التعليم عن بعد  

 ستواصل إعدادية كامدن توزيع الوجبات الغذائية على الطالًب أثناء التعليم اإللكتروني .ابتداءً  من تاريخ 31 أغسطس، سيكون لكل

 خدمات توصيل الطعام ستكون متاحة يوميا ً من 10 صباحا ً إلى.و .طالب إعدادية كامدن الحًق في الحصول على الوجباًت الغذائية

 : Mt. Ephraim campus (1575 Mt. Ephraim Ave) في    ظهرا ً 12

 .الطالب الذين سيحضرون يوم الثالثاء سيحصلون على وجبات األربعاء والخميس ●

 والذي سيحضرون يوم الخميس سيحصلون على وجبات األيام من الجمعة إلى اإلثنين ●

 

 ويمكن استالم الوجبات بواسطًة الطالب أو والديهم، أو من يقوم على رعاية المنزل .يرجى االنتباه إلى أن الخدمة ستكون متاحة في

 .%فترة التعليم اإللكتروني الكامل 100

 الموارد 

 : األمور  وأولياء الطالب صحة نشاط - الصحة  ركن

 المتعلقة الموارد معكم يسعدنا أن نشارك  !الدراسي الجديد وليس هناك وقت أفضل إلعطاء األولوية لصحة األسرةها قد حل العام 

 كنتم وليس التساؤل عما إذا بأنفسكم االعتناء لكيفية اإلرشاد على الذاتية الرعاية تركز .واألسرة والوالدين لألطفال الذاتية بالرعاية

  .االعتبار مع وضع رفاهيتنا في عمدًا(فعلهوهي تتمثل في أي شيء نفعله )أو نمتنع عن  ،ال أم ذلك تفعلون

  !وعائلتك وألطفالك لك، ذاتية رعاية  خطة إلنشاء قليالا  تمهل

 لألسر  الذاتية  للرعاية  15الـ االستراتيجيات

 للوالدين الذاتية الرعاية

 

 : صوتك  إليصال شارك 

ً  صوتك يكون وأن تُستبعاد أال على احرص .القادم نوفمبر في قادم أجيالنا انتخابات أهم أحد  التالي الُمنتخاب للرئيس سيكون !مسموعا

 من والعديد الصحية الرعاية وحقوق والجريمة السجون وإصالح والهجرة المرأة وحقوق التعليم مجاالت في األهمية بالغ تأثير

 .مجتمعاتنا على تؤثر التي األخرى القضايا

 

 للعثور على الصفحة  هذه يرجى استخدام ! الفريد التصويت للمساعدة في دعمكم خالل هذا العام االنتخابي، يسعدنا إطالق صفحة

 ، للتصويت والتسجيل تسجيلك، حالة عن البحث روابطو  للتصويت النهائية المواعيد حول معلومات

 صوتك إسماع لضمان تصويت  خطة لوضع الموقع هذا استخدم .بالبريد التصويت /  الغيابي التصويت  طلبو

 

 : 19-كوفيد اختبار أماكن 

 الفرص أدناه االطالع يرجى .أعراض أي لديهم يكن لم لو  حتى 19-كوفيد الختبار الخضوع  على كامدن أهالي جميع نشجع نحن

  عصراً   4:00ظهراً إلى   1:00الصحية من  ركام كي  مؤسسة  تقدمها التي المحلية

 ( 856) -583-2400 لتحديد موعد ، يرجى االتصال بـ

 

 والخميس االثنين أيام

 الصحي   Gatewayمركز

 فيدرال  شارع 817

  08102نيوجيرسي كامدن،

 

 فقط  الثالثاء

CAMcare .الشرق  

 فيدرال  شارع 2610

https://www.verywellfamily.com/self-care-for-parents-4178010
https://www.waterford.org/education/self-care-for-parents/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/


 

 

 : المجتمعية الموارد 

صباًحا   11:30مجاناً لوازم التنظيف والمنتجات الشخصية لجميع أفراد األسرة كل يوم خميس من الساعة شركة قلب كامدن. توفر 

 المعلومات من لمزيد( 856)  966-7011 . اتصلوا بـ08104كامدن، نيوجيرسي، أيف،  برودواي 1840ظهًرا في  1حتى 

 

 : العائلية الغذائية المعونة 

 Food Bank of South Jersey موقعي  تفقد فيرجى طعام، إلى بحاجة  تعرفه شخص أي أو أنت كنت إذا

  Touch New Jersey أو
 : هنا األحداث القادمة مذكورة أدناه ويمكنك العثور على معلومات إضافية منطقتك في  الطعام توزيع أماكن على للعثور

 

   3213الواقعة في  ميغيلز ظهًرا في صيدلية 12صباًحا حتى  11كل يوم جمعة من الساعة  :الطازجة  الفاكهة جمعة ●

dRiver R، ،08105 نيوجيرسي كامدن 

 السفلي  الطابق في مساءً  2:30- 6:30من أربعاء ثالث كل(SSJ) :يوسف  القديس راهبات حي مركز في الطعام مخزن ●

  08105نيوجيرسي كامدن، هايز، وشارع   26شارع في الواقعة  كريستوس لكنيسة

  بمقرهم فيظهراً  3-1: كل أربعاء من  الساعة  Cathedral Kitchenللتقدم وحملة   البورتوريكية الوحدة ●

818 S .08103نيوجيرسي،  كامدن برودواي 

 

 ليوم! ا التسجيًل على ومجتمعك وأصدقائك جيرانك تشجيع خالل مناألخبار عن المدارس الفريدة نشر في ساعدنا 

 

   هنا من المستقبلية اإللكتروني البريد رسائل جميع في االشتراك  فيمكنك إليك، اإللكتروني البريد هذا مرر قد ما شخص كان إذا

  

 
 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=3e26d0e995&e=4167859852
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b1d4dba6c4&e=4167859852
https://mcusercontent.com/7643cb0f0f0dff82db9b4a823/images/c0ed84d5-30d2-4091-8405-1e938e26b638.png
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

