
 

  ،أهالي Troy Prep الكرام
 

 تتألق فرحة ومرونةا مجتمعنا عبر 55 مدرسة فريدة لدينا معا استهاللنا عاما ا دراسيا ا لا،   !تهانينا على بدء العام الدراسي 21-2020
 بدأ التعلم عن بعد بداية ناجحةا بمشاركةا الطالبا فيا اللقاءات المجتمعية، وتواصلهما مع أصدقائهم ومعلميهم، واستكشافهموقد    .له مثيل

 . كتبا ا وأفكارا ا جديدة
 

 . ونحنا متشوقون جد ا للترحيب بهم مرة أخرىا عندما نبدأ فعلي ا .وقد أمضينا الصيفا فيا تجهيز مدارسنا لعودة أطفالكما إلى المدرسةا بأمان
 فيا األسابيع المقبلة، سنشارك معلوماتا أكثرا تفصيال ا تتعلق بإطالقناو  .للتذكير، سيستمر التعلم عن بعد حتى 5 أكتوبر علىا األقلاو

 للتعليمات المستجدة .نشكركم علىا شراكتكم المستمرة ونحن نستكشفا هذه الطريقة الجديدة للتعليم والمشاركة في المجتمع مع ا .نحن
 .  ندرك كم المتاعب التي تواجهونا بصفتكم آباء ا ورعاة ا فيا هذه األيام المضطربة، ونحنا نقدر لكم ذلكا

 

 تحديثات المدرسة 

 توزيع وجبات التعلم عن ُبعد: 
 توصيل الطعام في أيام الجمع التالية:خالل فترة التعلم عن ُبعد ستوفر تروي اإلعدادية خدمات 

 سبتمبر. 25سبتمبر،  18سبتمبر،  11سبتمبر،  4أغسطس،  28 •
خالل هذا الوقت، يمكن للعائالت الحصول على صندوق معبأ مسبًقا يحتوي على خمس وجبات إفطار وخمس وجبات غداء ألي طالب في مدرسة 

 تروي اإلعدادية. األوقات والمواقع كالتالي:
 )بين مدارس تروي اإلبتداية واإلعدادية والثانوية(. Duke Street Alleywayظهًرا في  12 –ا صباحً  9 •
 مساًءا في شارع دوي )في مدرسة تروي اإلبتدائية(. 3 –ظهًرا  12 •

الطعام، وليس فقط المقر الذي يحضره طفلك. يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى مالحظة: يمكن للعائالت الذهاب إلى أي مقر للحصول على 
info@troyprep.org .إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص توصيل خدمة الطعام 

 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 عمًدا(فعله وهي 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 ب  للرئيس سيكون !مسموعا  التالي الُمنتخا
 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

 
 ليوم! ا التسجيلا على ومجتمعك وأصدقائك جيرانك تشجيع خالل مناألخبار عن المدارس الفريدة نشرا في ساعدنا 
 
   هنا من  المستقبلية اإللكتروني البريد  رسائل  جميع في  االشتراك فيمكنك  إليك، اإللكتروني  البريد هذا  مرر قد ما شخص كان  إذا
 

https://www.verywellfamily.com/self-care-for-parents-4178010
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