
 

  األعزاء،   Roxbury Prepعائالت
 

( وهم جاهزون  Troy Prepفي وقت سابق من هذا األسبوع، وصل القادة والمعلمون والطالب إلى مدرسة تروي للتعليم األساسي )

التباعد االجتماعي  مع عالمات   - بدا هذا اليوم "األول" في المدرسة مختلفًا عن أي يوم آخر من قبل  ليومهم األول من نظام التعليم التقليدي
وكان تذكيًرا مهًما لهويتنا في جميع مدن برنامج   -وفحوصات درجة الحرارة جنبًا إلى جنب مع إثارة العودة إلى المدرسة المعتادة 

(Uncommon   .) 
 

 (: Uncommonنحن نقوم بما يلي كمجتمع ) 
ننفذ أفضل التدابير في فئتها من أجل جعل مدارسنا  نحن  وهذا يعني الصحة والسالمة في عالم اليوم.  نركز على العمل األهم. ●

 آمنة قدر اإلمكان. 
تقوم عائالتنا ومعلمونا بعمل رائع لجعل التعليم عن بعد ممكنًا، لكننا نعلم أن التواجد معًا شخصيًا والتفاعل )مع   نحن أقوى معا.  ●

ن الذي نزدهر فيه ويمكننا دعم الطالب بشكل  الحفاظ على مسافة آمنة( مع طالبنا والعودة إلى فصولنا الدراسية هو المكا
  أفضل.

العائالت   - ( بأكمله Uncommonلم يكن الوصول إلى يومنا هذا ممكنًا حقًا لوال فريق ) (.One Uncommonنحن ) ●

في  والطالب والمعلمين والقادة والعمليات والممرضات وأعضاء الفريق العاملين من المنزل؛ لعب كل واحد منكم دوًرا مهًما  
 هذا العمل. 

كما هو الحال دائًما،  ( هي دعم الطلبة لدينا للوصول إلى وخالل الكلية.Uncommonمهمة ) دائماً صادقين مع ما نحن عليه.  ●

على   ( بيئة تعليمية مبهجة وصارمة وآمنة تماماً على مستوى توقعاتك أنت وعائلتك منا.Troy Prepأنشأ المعلمون والقادة في ) 

 خالل األشهر الستة الماضية، فإننا سنفي دائًما بوعدنا لطالبنا.  واجهنالجائحة العالمي وكل ما  الرغم من تفشي ا
 

ع في مناطقنا األخرى ونتطلع إلى الترحيب بالطالب مرة أخرى في الحرم المدرس ي  نواصل التخطيط إلعادة تنفيذ آمن لنظام التعليم الُمَجمَّ
 القادمة. عبر مناطقنا في األسابيع 

 

 تحديثات المدرسة 

ع يوم االثنين الموافق  تذكير:   2/ 11يبدأ  نظام التعليم الُمَجمَّ
ع"، يوم االثنين الثاني من نوفمبر للمدرسة الثانوية  تذكير: نخطط للعودة إلى ال مدرسة بشكل شخصي في "نموذج التعليم الُمَجمَّ

نتطلع إلى رؤية الكل شخصيًا ونراقب بعناية البيانات الصحية في بوسطن للتأكد من أنها   واألربعاء الرابع نوفمبر للمدرسة اإلعدادية.
في بوسطن والمدينة اآلن أعلى من الحد الذي حددته سلطات الصحة العامة للتعلم   Covid-19في الوقت الحالي، تتزايد حاالت  آمنة.

    الشخصي.  نأمل أن يتغير هذا االتجاه وسوف نبقي العائالت على اطالع بتحديثات منتظمة إلعالمكم حال تغير أي شيء. 
 

ع: Roxbury Prepروكسبري )جدول مدرسة     ( اإلعدادية أثناء التعليم الُمَجمَّ
لذا، للتأكد   استمعت المدرسة إلى تعليقات عائالتنا التي تشعر بالقلق حيل قضاء الطالب لساعات طويلة في ارتداء األقنعة في مدارسنا.

ع.من الحفاظ على سالمة موظفينا وطالبنا قمنا بتعديل أوقات البدء واالنتهاء أثن  إذا كان لديك طالب في المرحلة   اء التعليم الُمَجمَّ
ع.   الثانوية، فلن تتأثر جداول التوقيت الخاصة بهم أثناء التعليم الُمَجمَّ

 صباًحا 9:15  فتح أبواب المدرسة اإلعدادية: ●
 صباًحا   9:45  بداية احتساب التأخير للمرحلة اإلعدادية: ●
 مساءً  4:15   نهاية اليوم الدراسي للمرحلة اإلعدادية: ●

ع في مدرستنا الثانوية في   وسوف نتواصل مع عائالت المدارس الثانوية بمزيد من المعلومات   نوفمبر، 2من المخطط تنفيذ النظام الُمَجمَّ

 في األسابيع القادمة. 
 

 : 21- 2020أخر أخبار وسائل النقل للعام الدراسي   
يرجى االطالع أدناه على بعض التغييرات لهذا العام   العامة.  Boston( بشكل وثيق مع قسم النقل في مدارس Roxbury Prepتعمل )

 الدراسي. 
سيستقل الطالب حافلة مدرسية صفراء إذا كانوا في الصف الخامس ويقطنون على بعد أكثر من ميل واحد من المدرسة، أو   ●

 ل من المدرسة، أو طالب يتلقى خدمة التوصيل من الباب إلى الباب. مي  1.5في الصف السادس ويقطن على بعد أكثر من  
 سيتاح للطالب طرق حافالت مختلفة لكل يوم يأتون فيه إلى المدرسة.  ●
العامة أي إعفاءات للطالب في الصفين السابع والثامن الذين يرغبون في ركوب الحافلة بدالً من   Bostonال تصرح مدارس  ●

 راهن. في الوقت ال   M7تلقي خدمة 
 ( االحتياطات التالية لزيادة ضمان صحة الطالب وسالمتهم في الحافالت المدرسية: BPSالعامة ) Bostonتتخذ مدارس  ●

يجب على الطالب والموظفين ارتداء األقنعة طوال فترة وجودهم على متن الحافلة ويجب على الطالب ارتداء   ○
 أقنعتهم قبل ركوب الحافلة. 

 ، باستثناء حاالت الطالب الذين يعيشون في نفس المنزل. يخصص لكل طالب مقعد منفصل ○



 

 سيتم تعقيم الحافالت بين رحالت الصباح وبعد الظهر ومرة أخرى في المساء.  ○
 إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يرغب في أن يكون مشرف الحافلة، يرجى زيارة   ○

www.bostonpublischools.org/transportation 
 كتابيًا! BPSيرجى إزالة أبنك/أبنتك من قائمة انتظار   ●

 
تب  ومدير مك welcomeervices@bostonpublicschools.orgالرجاء التواصل عن طريق البريد اإللكتروني التالي  

 ( هذا العام. Roxbury Prepمدرستك إلعالمهم بأن أبنك/أبنتك سيحضر مدرسة روكسبري للتعليم األساسي )
 لمزيد من المعلومات حول وسائل النقل هذا العام، يمكنك االتصال بمدير مكتب مدرستك أو زيارة  

.www.bostonpublischools.org/transportation 

 مصادر 

 ! Uncommonإنه شهر الصحة الفكرية في  
الصحة الفكرية هي   موضوع شهر أكتوبر هو الصحة الفكرية. خاص بموضوع الصحة كل شهر.  احتفال Uncommonسوف تقيم 

يمكنك االعتناء بعقلك من خالل اإلبداع   وتتضمن القيام باألنشطة التي تساعد على تنمية عقلك. عندما تفكر في مواهبك وتفهمها.
تتضمن الصحة الفكرية وجود عقل متفتح عندما تواجه أفكاًرا جديدة وتستمر في توسيع نطاق   جربة أشياء جديدة وتعلم أشياء جديدة.وت 

 وتشجع المشاركة النشطة في األنشطة المدرسية والثقافية والمجتمعية.  معرفتك
 

 أدناه لممارسة الصحة الفكرية ودمجها في يومك! هذا الشهر، نشجعك أنت وعائلتك على إكمال تحدي أكتوبر للصحة 
    

 FunBrain, ما هو أسلوبك في التعلم؟   مصادر الطالب:
 

 خطوات لزيادة الصحة الفكرية  8 مصادر الوالدين:

 
 
 
 : GOTVتحديث    

نوفمبر أهمية كبيرة في مجال التعليم، وحقوق   3سيكون لمن ننتخب الرئيس القادم في   .2020نوفمبر  3لدينا انتخابات مهمة قادمة في 

  المرأة، والهجرة، وإصالح السجون، والجريمة، والوصول إلى الرعاية الصحية والعديد من القضايا األخرى التي تؤثر على عائالتنا.
 

 2020أكتوبر  24السبت   الموعد النهائي لتسجيل الناخبين:
 

  مات الناخب: معلو
  mail.htm-by-voting-https://www.sec.state.ma.us/ele/eleev/earlyالتصويت عن طريق البريد: ●
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 ma.us/ele/eleev/evidx.htmhttps://www.sec.state.معلومات التصويت المبكر:   ●

  www.MassEarlyVote.com مواقع  التصويت المبكر: ●

   /https://www.whenweallvote.org/uncommonتسجيل الناخبين: ●

 /https://www.workelections.comمعلومات عن كيفية التسجيل كعامل استطالع:   ●

  https://ballotpedia.org/Massachusetts_Sample_Ballotعينة االقتراع:  ●

األشكال، فاتصل بسكرتير قسم  هل لديك أسئلة أو مخاوف... إذا شعرت أن حقك في التصويت قد تم انتهاكه بأي شكل من  ●

 VOTE (8683 .)-462-800- 1انتخابات الوالية على الرقم  

 

 
 اليوم!   التسجيلمن خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على  Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن 

  
 . هنافيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية  إليك،إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني 
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