
 

  األعزاء، pn PreCamdeعائالت 
 

( 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 

 توزيع وجبات التعلم عن بعد:  
سيكون جميع طالب   ( في تقديم وجبات الطعام للطالب أثناء التعلم عن بُعد.Camden Prepستستمر مدرسة كامدن للتعليم اإلساسي ) 

(Camden Prep.مؤهلين لتلقي وجبات الطعام )  صباًحا   10والخميس من الساعة  ستكون خدمة استالم الطعام متاحة أيام الثالثاء

 (. Mt. Ephraim Ave 1575( في ) Mt. Ephraimظهًرا في حرم )  12حتى الساعة 
 الطالب الذين يحضرون يوم الثالثاء سيحصلون على وجبات الطعام يومي األربعاء والخميس  ●
  والخميس الطالب الذين يحضرون يوم الثالثاء سيحصلون على وجبات الطعام يومي األربعاء   ●

 
يرجى مالحظة أنه سيتم توفير هذه الخدمة لمدة طوال   يمكن إستالم الوجبات من قبل الطالب أو الوالد أو أي فرد آخر من أفراد األسرة.

 فترة التعلم عن بعد. 

 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:

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
https://www.funbrain.com/
https://www.bellinfitness.com/eight-steps-increase-intellectual-wellness/


 

 
 

 صّوت لجعل صوتك مسموًعا:  
سيقع صندوق   نوفمبر.  3( لكل مقاطعة قبل االنتخابات العامة في VBMقدمت والية نيو جيرسي صناديق االقتراع عن طريق البريد )

بشارع   Surrogate’s Office)مدخل   Marketشارع  600في المبنى اإلداري،  Camden Cityاالقتراع عن طريق البريد لمدينة 

Market  .)جميع المواقع     ساعة يوميًا حتى إغالق صناديق االقتراع في يوم االنتخابات.   24سيكون هذا الموقع متاًحا على مدار  سابقًا

 تأكد من التصويت واجعل صوتك مسموعا! مؤمنة ومراقبة بواسطة كاميرات المراقبة بالفيديو.مضاءة جيًدا و
 

  هذه الصفحةيرجى استخدام  للتصويت كمصدر!   Uncommonللمساعدة في دعمك خالل عام االنتخابات هذا، يسعدنا أن نقدم صفحة 

للعثور على معلومات حول المواعيد النهائية للتصويت والروابط للبحث عن حالة التسجيل الخاصة بك، والتسجيل للتصويت، وطلب  
 تضمن أن يتم سماع صوتك! استخدم هذا الموقع لوضع خطة تصويت حتى اقتراع الغائب / التصويت بالبريد.

 
 :COVID-19مواقع اختبار   

هذا    رجاء النقر على  حتى لو لم يكن لديك أي أعراض.   COVID-19على الخضوع الختبار  Camdenيتم تشجيع جميع عائالت 

من   orationCAMcare Health Corpلمعرفة تفاصيل االختبار ويرجى االطالع أدناه على الفرص المحلية التي تقدمها  الرابط  
 لتحديد موعد.  2400-583(  856يرجى االتصال بالرقم التالي )  مساًء. 4:00مساًء إلى  1:00

 
 الخميس  -االثنين 
 الصحي  Gatewayمركز 

  Federalشارع  817
Camden, NJ 08102 

 
 الثالثاء فقط 

CAMcare East 
 Federalشارع  2610

 
 الوجبات العائلية:  مساعدة   

uch To  أو  or Food Bank of South Jersey إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى طعام، فيرجى مراجعة مواقع ويب  
New Jersey  .هنا  األحداث القادمة مذكورة أدناه ويمكنك العثور على معلومات إضافية   للعثور على توزيعات الطعام في منطقتك : : 

الواقعة في   Christusمساًء من الطابق السفلي لكنيسة  30:  6-30:  2كل ثالث أربعاء من   بالحي: SSJة طعام مركز مائد ●

26th Street and Hayes Street, Camden, NJ 08105 
 .S 818مساًء يقام في  3-1كل يوم أربعاء من  :Cathedral Kitchen Drive( و PRUPالوحدة البورتوريكية للتقدم )  ●

Broadway Camden NJ، 08103 
يرجى   نحن نواصل مهمتنا لمساعدة عائالت كامدن خالل هذا الوباء. :Heart of Camdenتوزيع الطعام  المجاني من  ●

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6622a87339&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6622a87339&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=bf442a08de&e=bdfd219035
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=40ac2af7ab&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=40ac2af7ab&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=40ac2af7ab&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cd2459f1fb&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cd2459f1fb&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cd2459f1fb&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cd2459f1fb&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b4f1d12558&e=bdfd219035


 

  3صباًحا حتى   11:30ة المشاركة وإعالم العائالت بأنهم سيواصلون تتلقي الطعام حتى عيد الشكر يوم الخميس من الساع
للحصول على مزيد من   7011- 966(  856اتصل بالرقم ) .Broadway Ave, Camden, NJ, 08104 1840مساًء، 

 معلومات. 
  Camdenويكون جدول  -سنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة، مع متابعة بعيدة اجتماعيًا  : Virtua Mobile Marketسوق  ●

 على النحو التالي: 
 ,Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street -مساًء   1:30ظهًرا حتى   12، من الساعة  أيام الثالثاء ○

Camden 
قسم الطوارئ    -مركز الصحة   -  Virtua Camdenمساًء،  4مساًء إلى   2:30من   Camdenأيام األربعاء،  ○

 1000 Atlantic Avenue، Camden، (Mt. Ephraim Avenueموقف السيارات )الدخول من  
 

 موارد المجتمع:   
إلى برنامج تفاعلي مجاني عبر اإلنترنت للتغذية والطهي احجز مكانك األن   Food Bank of South Jerseyيدعوك  ●

اشترك اليوم ببساطة باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك الخلوي أدناه   !فأماكن فصول الدراسة تنشغر بسرعة
 ! اشترك من هنا!    و *** احصل على أداة طبخ مجانية للحضور *** 

 12:00حتي   Hopeworks 2020 Fall Code Day-  10/24، 9:00مفتوح اآلن لـ  التسجيل   ●
يمكننا تقديم  لدينا ورشة عمل لك! رف على التكنولوجيا أو الترميز أو تحسين مهاراتك في البرمجة؟ هل تريد التع ○

انضم إلينا في يوم الشفرة )االفتراضي بالكامل(   شيء ما ألي شخص يريد التعرف على التكنولوجيا أو البرمجة!
  أنحاء المنطقة لبناء مهاراتك التقنية!سيعمل معك متطوعون في مجال التكنولوجيا من جميع  لهذا العام!

اآلن دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بالشراكة مع كلية   Promise Neighborhood Family Successيقدم مركز  ●

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه مهتًما بفصول مجانية في اللغة اإلنجليزية   (! Cooper Medical Schoolكوبر للطب )

 . 8096- 964- 856 اتصل للتسجيل: أكتوبر! 12ستبدأ دروسنا عبر اإلنترنت في   ثانية، يرجى التواصل معنا!كلغة 
 أحداث المجتمع:   

 Samir Nichols & Stillيشارك اآلباء في مدارس كامدن العظيمة في رعاية يوم تقدير كامدن مع عضو اللجنة  ●
Enterprise ل  لتكريم العاملين األساسيين خالCOVID   باإلضافة إلى إظهار االمتنان لقادة المجتمع الذين يستضيفون

 ! سجل هنا! احتجاجات سلمية خالل هذه األوقات العصيبة.
o  :مساءً  8:00ظهراً حتى  12:00من الساعة  2020أكتوبر   10يوم السبت   متى 

 Wigginsظهًرا. أيام األحد في    1صباًحا حتى الساعة  8من الساعة  The Masked Melanin Market يقام  ●

Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden. .يلزم إرتداء   ستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين
 أقنعة الوجه. 

 
  تعرف على كيفية التقدم للوظائف الحكومية والمحلية: 

الوالية والحكومة  ( بجدولة جلسات المعلومات االفتراضية لتعزيز الوظائف في حكومة CSCتقوم لجنة الخدمة المدنية في نيوجيرسي ) 

ستتضمن كل زيارة نظرة عامة مدتها ساعة   يتم تشجيع جميع سكان نيو جيرسي على حضور هذه العروض التقديمية المجانية. المحلية.
 ل هنا:سج  سيتم أيًضا الرد على األسئلة المتعلقة بعملية التقديم. حول كيفية التقدم للوظائف الحكومية والمحلية، وتوفير المواد المرجعية.

https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC 
  

 مساءً  12:30صباًحا إلى   11:00من   2020أكتوبر   14األربعاء  ●
 ظهًرا  12:30صباًحا إلى الساعة   11:00من الساعة  2020أكتوبر   23الجمعة   ●
   مساءً   4:30مساًء إلى الساعة   3:00من الساعة  2020أكتوبر   28األربعاء  ●

 
 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 

 

http://bit.ly/JSYES
http://bit.ly/JSYES
http://bit.ly/JSYES
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vcNZ65mKpJpOjwWfS7Y37xuonvNpYRGezEI6SHjy8YNqW3J4i7uIh4GZ_BhF4nNRocxrt7KAGQCn9w7xf9yODA63Tlt8XLjqGpmJBVbTPvKXc88fstr55FM1kPmzq7bft1QnoR6fJXL4oxltR8SY0fIubxmIbYuzxAeNvF6Lfuf2el3eCTLJugvlQIs8EnG1H-D7TDKFGukpSXCNUc0AwWFtro46LJ0Q97yPkxJr2Apf-lAzumLuqvqm4fQrYr5q8C1zAUlk0vXwlGsgosD0_kormuR6KGSsMwPWhiKlmwG6dGIO8cTiLb1euL-41_fa2PBPhT2zkvg=&c=zSEFX8Fi5WUJPLblYUF_Zson8F6TYkMo8aaJMtdUG6mkes8eVgA3Hw==&ch=EQ-APu1oCA3H75gPhvaRfXhl9CxUL479zJMDca1hGXDCUR467c_FLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vcNZ65mKpJpOjwWfS7Y37xuonvNpYRGezEI6SHjy8YNqW3J4i7uIh4GZ_BhF4nNRocxrt7KAGQCn9w7xf9yODA63Tlt8XLjqGpmJBVbTPvKXc88fstr55FM1kPmzq7bft1QnoR6fJXL4oxltR8SY0fIubxmIbYuzxAeNvF6Lfuf2el3eCTLJugvlQIs8EnG1H-D7TDKFGukpSXCNUc0AwWFtro46LJ0Q97yPkxJr2Apf-lAzumLuqvqm4fQrYr5q8C1zAUlk0vXwlGsgosD0_kormuR6KGSsMwPWhiKlmwG6dGIO8cTiLb1euL-41_fa2PBPhT2zkvg=&c=zSEFX8Fi5WUJPLblYUF_Zson8F6TYkMo8aaJMtdUG6mkes8eVgA3Hw==&ch=EQ-APu1oCA3H75gPhvaRfXhl9CxUL479zJMDca1hGXDCUR467c_FLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vcNZ65mKpJpOjwWfS7Y37xuonvNpYRGezEI6SHjy8YNqW3J4i7uIh4GZ_BhF4nNRocxrt7KAGQCn9w7xf9yODA63Tlt8XLjqGpmJBVbTPvKXc88fstr55FM1kPmzq7bft1QnoR6fJXL4oxltR8SY0fIubxmIbYuzxAeNvF6Lfuf2el3eCTLJugvlQIs8EnG1H-D7TDKFGukpSXCNUc0AwWFtro46LJ0Q97yPkxJr2Apf-lAzumLuqvqm4fQrYr5q8C1zAUlk0vXwlGsgosD0_kormuR6KGSsMwPWhiKlmwG6dGIO8cTiLb1euL-41_fa2PBPhT2zkvg=&c=zSEFX8Fi5WUJPLblYUF_Zson8F6TYkMo8aaJMtdUG6mkes8eVgA3Hw==&ch=EQ-APu1oCA3H75gPhvaRfXhl9CxUL479zJMDca1hGXDCUR467c_FLw==
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