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 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 التعلم عن ُبعد في أكاديمية نورث ستار: 
أغسطس، سيكون من حق طالب نورث ستار  31للطالب خالل فترات التعلم عن ُبعد. بدًءا من تستمر أكاديمية نورث ستار في تقديم الوجبات 

صباًحا  11الحصول على وجبتين يومًيا )اإلفطار والغذاء( في مواقع توزيع الوجبات لنورث ستار. تتوفر خدمات الحصول على الطعام يومًيا من 
 مساًءا في المواقع التالية: 1إلى 

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

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

 .مع المدرسةيرجى مالحظة أنه سيتم توفير الخدمة بالكامل خالل فترة التعلم عن ُبعد بأكملها. في حالة وجود المزيد من االستفسارات، يرجى التواصل  

 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

 

 :راألمو أولياء من الداعمين بالشركاء للترحيب االفتراضي 

سبتمبر! سيكون هذا االجتماع  24انضم للشركاء الداعمين من أولياء األمور للمشاركة في أول اجتماع لنا هذا العام يوم الخميس، 

مناسبة ألولياء االمور لاللتقاء ومعرفة ما نحن بصدده وكيفية االستعداد لالنتخابات القادمة. هناك جلستان لالختيار االفتراضي فرصة 

 .هنا مساًء. للمعلومات اإلضافية اضغط 6صباًحا و  10من بينها ستقامان في الساعة 

 

 ( 646)  558-8656: اتصل

ف    915 5845 7751: االجتماع ُمعر ِّ
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  :https://uncommonschools.zoom.us/j/91558457751الرابط

 

 : ئليةالعا المعونة الغذائية

من االثنين إلى  الغذائية د. مارتن لوثر كينج جونيور. بوليفارد ، تقدم المعونات 604ومقرها الخدمات االجتماعية بسانت جيمس،  

أو مخزن الطعام المجتمعي، والذي يخدم المحتاجين إلى مساعدة (Soulfood Cafe Soup Kitchen)  الجمعة يمكن لألهالي زيارة

الحصول على مواد البقالة مثل: اللحوم المجمدة. البضائع المعلبة؛ المواد غذائية تكميلية. من خالل مخزن الطعام، يحق للعائالت 

األساسية الجافة وأغذية األطفال والحليب )حسب الحاجة(. يجب على المشاركين إحضار بطاقات الهوية معهم للتسجيل للحصول على  

 .على االنترنت لمزيد من المعلومات موقعهم المعونة. تحقق من

 

 2020 لعام السكاني التعداد تذكير

 مدينة عبر المشاركون سينتقل حيث  آخر، تعداد قطار  نيوارك مدينة ستستضيف !2020 تعداد استمارة إلكمال بعد األوان يفت مل

 في مجانية وجبات توزيع أيًضا سيتم .الفور على التعداد ملء على األفراد لتشجيع قافلة شكل  في أسبوع  كل مختلفة مواقع إلى نيوارك

 !القادمة على مواقع األسابيععلى فيسبوك للتعرف مدينة نيوارك  صفحة من تحقق .موقع كل

 

د التي تستحقها. ادعم من الضروري أن يتم عد الجميع في نيو جيرسي! المجتمعات التي يقل تعدادها عن الواقع ال تحصل على الموار

مجتمعنا من خالل ملء اإلحصاء السكاني اليوم، ويرجى تشجيع اآلخرين على فعل ذلك أيضاً. ال يزال بإمكان األهالي التجاوب عن  

أو الرد عبر الهاتف   ، 2020census.gov طريق إكمال االستبيان الورقي الذي تلقوه وإرساله بالبريد، أو الرد عبر اإلنترنت على

 .لإلسبانية( 2020-468-844)  2020-330-844ى الرقم عل

 

 : السريعة المدرسية  للحافالت السنوي البرنامج

نحن نشجع األهالي على تحديد موعد  .(SBX) والعافية المجتمعية برنامجه السنوي للحافالت المدرسية السريعةأطلق قسم الصحة 

لضمان حصول طالبهم )طالبهم( على التطعيمات المطلوبة قبل العودة إلى المدرسة. سيتم تقديم خدمات التطعيم في موقع القسم في  

 .للمزيد من المعلومات هنا انقر .شارع ويليام، نيوارك، نيو جيرسي 110

 

 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
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