الكرام  New Yorkأهالي،
!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
وجبات الغذاء عن بعد للطالب:
أوضحت اإلدارة التعليمية بمقدور األسر االستمرار في تسلم وجبات الغذاء الطالًبية من مراكز الوجبات حتى يوم الجمعة 18
ت بمدينة نيويورك من الساعة  7:30صباحا حتى  1:30ظهرا
 ،سبتمبر .ويمكن الحصول على وجبات الطالب في أي مركز وجبا ً
من اإلثنين إلى الجمعة .يرجى االطالععلى ما يليللحصول على التحديثات الهامة:
●
●
●
●
●

.يمكن لجميع البالغين واألطفال تناو ًل وجبات متعددة في وقت واحد
تتوفر خيارات نباتية و"حال ًل "في جميع األماكن
ت الطعام خارج المبانى
.ال توجد مساحة مخصصة لتناول الطعام ،لذلك يجب تناول وجبا ً
.يمكن للوالدين وأولياء األمور تسلم الوجبات نيابة عن أطفالهم
ال داعي للتسجيل أو بطاقة الهوي ًة

ت للفترة التي تلي  18سبتمبر في غضون األسبوع المقبل..
سيتم مشاركة المزيد من اإلرشادات حول خدم ًة الطعام واستالم الوجبا ً
لتحديد موقع أقرب مركز وجبات لك ،اضغط هنا
دعم تمويل المدارس  -نموذج استعالم عن دخل األسرة (:)FIIF
يرجى إكمال نموذج االستعالم عن دخل األسرة عبر اإلنترنت .يُرجى من جميع العائالت إكمال نموذج االستعالم عن دخل األسرة
ى تمويل إضافي المطلوب
ف سابقا باسم نموذج الوجبات المدرسي ًة) حتى تتمكن مدرستنا من الحصول عل ً
لعام ( 2021-2020المعرو ً
من كل عائلة إكمال نموذج واحد فقط عن جمع أطفالها ،حتى ل ًو كان أطفالهم يذهبون إلى مدارس مختلفة بمدينة نيويورك .بإمكانكم
إكمال النموذج المتوف ًر بسبع لغات من هنا .قوموا بزيارة  https://www.myschoolapps.com/للتقديم.
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
تذكير التعداد السكاني العام: 2020
هذا هو تذكيرك المنتظم بأن تعداد  2020يحدث اآلن !يتم تحديد الكثير من الموارد التي تعتمد عليها مجتمعاتنا ،بما في ذلك تمويل
التعليم ،من خالل التعداد السكاني .من الضروري أن يتم عد كل فرد في مجتمعاتنا..
أرقام التعداد السكاني لهذا العام منخفضة :معدل االستجابة في بروكلين حوالي  %55فقط ،وفي بعض األحياء يكونأقل!
وبسبب جائحة كوفيد 19-تم تعليق قوافل التعداد وتأخيرها في معظم األماكن .باإلضافة إلى ذلك ،ستعلق إدارة ترامب إحصاء التعداد
قبل شهر من نهايته المقررة .هذه النهاية المبكرة ستؤدي بالتأكيد إلى انخفاض التعداد في جميع أنحاء البالد.
المجتمعات التي يقل تعدادها عن الواقع ال تحصل على الموارد التي تستحقها .ادعم مجتمعنا من خالل ملء اإلحصاء السكاني اليوم ،
ويرجى تشجيع عائالتك وجيرانك على فعل ذلك أيضا ً.
انقر هنا لملء التعدادو #كن_محسوبا ً.

!شارك لجعل صوتك مسموعًا
أحد أهم انتخابات أجيالنا قادم في نوفمبر القادم .احرص على أال تُستب اعد 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 .يوم االنتخابات قاب قوسين أو أدنى  ،ونحن بحاجة للتأكد من أن أصواتنا مسموعة!
● للمساعدة في دعمك خالل هذا العام االنتخابي ،يسعدنا إطالق صفحة التصويت الفريد !يرجى استخدام هذه الصفحة
للعثور على معلومات حول المواعيد النهائية للتصويت وروابط للتسجيل للتصويت وطلب بطاقات االقتراع الغيابي
التصويت بالبريد .استخدم هذا الموقع لوضع خطة تصويت لضمان إسماع صوتك
○ إذا لم تكن قد سجلت بالفعل للتصويت ،فإن الموعد النهائي للتسجيل هو  9أكتوبر!
مبكرا! هناك تأخيرات في النظام البريدي  ،لذا تأكد
○ إذا كنت تخطط لـ التصويت باالقتراع الغيابي ،فافعل ذلك
ً
من طلب بطاقات التصويت وإرسالها بالبريد في أسرع وقت ممكن! يمكنك أيضًا تسليم بطاقات التصويت
الخاصة بك في أي مكتب انتخابي تابع لمدينة نيويورك اآلن  ،في مواقع التصويت المبكر من  24أكتوبر إلى 1
نوفمبر  ،وفي أي لجنة انتخابية في يوم االنتخابات.
● كن موظفًا في االنتخابات :يسعى مجلس مدينة نيويورك لالنتخابات بنشاط إلى البحث عن العاملين في االنتخابات
لالنتخابات المقبلة .يمكنك كسب ما يصل إلى  2800دوالر من خالل العمل لمدة تصل إلى عشرة أيام أثناء التصويت
المبكر ويوم االنتخابات .للتقدم للعمل كعامل اقتراع  ،انقر هنا.
● انضم إلينا في اليوم الوطني لتسجيل الناخبين! سنخرج في مجتمعاتنا  ،لمساعدة جيراننا على التسجيل للتصويت يوم الثالثاء
 22سبتمبر من  3إلى  6مسا ًء .سجل هنا للتطوع!
انضم إلى الشركاء الداعمين من أولياء األمور!

نرحب بجميع أفراد األسرة أو األوصياء القانونيين لالنضمام إلى الشركاء الداعمين من أولياء األمور ،وهم داعمون من جميع
المدارس الفريدة بمدينة نيويورك يتعاونون في مجتمعاتنا للدفاع عن الحقوق والمساواة والحماية واإلنصاف التي تستحقها مدارسنا
وأحيائنا .ما من وقت أفضل للدعم من اآلن! إذا كنت مهت ًما  ،فيرجى إكمال نموذج االهتمام التالي.

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

