
 

 األعزاء، North Starعائالت 
 

( 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. 
 

 (: North Star Academy)  أخر أخبار توزيع وجبات التعلم عن بعد في أكاديمية نورث ستار
و   Vailsbur)وسط المدينة و   North Starستستمر جميع العائالت في استالم وجبات الطعام في مواقع توزيع الطعام المحددة في 

West Side Park ،أكتوبر بالتزامن مع بدء التعليم التقليدي، سيتلقى   19ابتداًء من يوم االثنين الموافق   أكتوبر. 16( حتى يوم الجمعة

  على حالة تسجيلهم:الطالب وجبات بناءً 
سيكون جميع طالب نظام التعليم التقليدي مؤهلين لتناول وجبتي اإلفطار والغداء أثناء حضور   طالب نظام التعليم التقليدي: ●

 باإلضافة إلى ذلك، قد يأخذون وجبة فطور وغداء إضافية ليومهم المنبغى فيه التعلم عن بعد. الفصول الدراسية الشخصية. 
 
 

سيكون جميع طالب نظام التعليم عن بعد بالكامل مؤهلين للحصول على وجبات في   لتعليم عن بعد بالكامل: طالب نظام ا ●
قد تختار العائالت التي   الوجبات من قبل الطالب أو الوالد أو أي فرد آخر من أفراد األسرة.  استالميمكن  حرمهم المدرسي.

 ي أي من الحرمين المدرسيين.ف استالم وجبتهملديها طالب في مدارس مختلفة اختيار 
 ترقبوا المعلومات اإلضافية من فرق عمليات الحرم المدرسي. 

 
 فرص اإلثراء الخريفية من مدرسة نيوارك للفنون:  

سيتمكن الطالب من المشاركة في كرة القدم وكرة   يسعدنا أن نعلن أننا سنعرض فرصة أخرى للطالب لالنضمام إلى أنشطة اإلثراء.
للتسجيل أو لمزيد من المعلومات قم بزيارة   أكتوبر. 23في    2تبدأ الجلسة   السلة والخطوة والرقص والطبول. 

nsak8enrichment.com.  .انظر النشرة أدناه لمزيد من المعلومات 



 

 
 

 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/


 

 
 
  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  ●

 
 :GOTVتذكير    
نجعل أصواتنا مسموعة في  من المهم أكثر من أي وقت مضى أن  أكتوبر! 13لموعد النهائي للتسجيل للتصويت هو الثالثاء القادم  ا

هناك الكثير على المحك في هذه االنتخابات: الرعاية الصحية، وحقوق التصويت، وحقوق المرأة، والتعليم، وحقوق   االنتخابات القادمة.
 .يرجى اتخاذ اإلجراءات والتأكد من تسجيلك أنت وعائلتك وأصدقائك للتصويت بحلول يوم الثالثاء الهجرة، وغير ذلك الكثير.

 تحقق من حالة تسجيل الناخب الخاص بك تأكد من استعدادك للتصويت:  ●
 سجل هنا!  أكتوبر. 13إذا لم تكن مسجالً للتصويت أو كانت حالتك "غير نشطة" ، فأنت بحاجة للتسجيل بحلول   ○
إذا كانت حالتك "نشطة"، فتأكد من صحة عنوانك، وإذا لم يكن العنوان صحيح، قم بتغيير عنوان التصويت من  ○

 أكتوبر 13بحلول  مجلس انتخابات المقاطعة  خالل زيارة موقع 
 
 

 إذا كانت حالتك "نشطة" دون الحاجة إلى إجراء تغييرات، فأنت مستعد لهذه االنتخابات!  ○
  من أصدقائك أو أفراد عائلتك في التسجيل للتصويت @  5ساعد  جتماعي:شارك على مواقع التواصل ال  ●

ww.whenweallvote.org/uncommon/https://w 

 
 

 
 للتعداد وتسجيل الناخبين:    تجمع

يتم تشجيع جميع  مساًء. 4إلى   1أكتوبر من  11سيعقد عضو المجلس جون شارب جيمس تجمعًا للتعداد وتسجيل الناخبين يوم األحد 

من الضروري أن يتم احتساب الجميع  للتسجيل للتصويت وملء استمارة التعداد. Southwardالسكان على التوقف عند أي كنيسة في 

انظر النشرة أدناه لمزيد من   المجتمعات التي يتم احتسابها أقل من الالزم ال تحصل على الموارد التي تستحقها. في نيو جيرسي! 
 المعلومات. 

https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC
https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC
https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC
https://voter.svrs.nj.gov/registration-check
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://essexboardofelections.com/
https://www.whenweallvote.org/uncommon/


 

 
 

  أربعاء الحاكم لتوزيع الغذاء:  
 والمتطوعين توصيل الوجبات كل يوم أربعاء للعائالت المحتاجة.   Hello Freshو Table to Tableيقدم الحاكم بركة بالشراكة مع  

يمكن للمقيمين الذين يحتاجون إلى طعام أن يطلبوا   مساًء. 8يتطلب هذا التسليم التسجيل المسبق كل أسبوع بحلول يوم األحد الساعة 

، أو  3942-344-973أو  3274-733-973إضافتهم إلى قائمة التوزيع يوم األربعاء عن طريق االتصال بمكتب العمدة على 
يرجى الرد باسم عائلتك والعنوان الكامل مع الشقة / الطابق، ورقم الهاتف،   على فيسبوك.  Newarkبإرسال رسالة عبر صفحة مدينة 

 راء مكالمة قبل التسليم. مساًء، ويتم إج 4صباًحا و    10يتم تسليم الوجبات عادة بين الساعة  والجناح. 
 

 وموارد الدعم:  COVIDاختبار   
 لمساعدتك أنت وعائلتك.  COVIDنود مشاركة بعض موارد دعم اختبار 

 
 يمكن العثور على معلومات حول مواقع وإجراءات االختبار المجانية هنا:  موارد االختبار:

testing-based-https://www.hhs.gov/coronavirus/community-على  النطاق الوطني:  ●
sites/index.html#ne 

● &  sites-https://covid19.nj.gov/pages/testing#testNew Jersey: 
 you-near-site-test-https://coronavirus.health.ny.gov/find 

● you-near-site-test-https://coronavirus.health.ny.gov/findNew York:  
● Pennsylvania: 

ndex.html?id=1a4c139769d646839e154https://pema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/i
9bcb6a668f1 

● https://portal.ct.gov/CoronavirusConnecticut:  
● events/-/testinghttps://coronavirus.delaware.govDelaware:  

Newark موارد عائلية خاصة بمدينة  :موارد دعمNewark 
newark-for-sites-testing-19-https://www.newarknj.gov/news/covid-موارد الصحة والسالمة:  ●

only-residents 
 : COVIDالخاصة ب  Newarkمصادر تمويل عائالت  - الموارد التعليمية  ●

 
  مساعدة التعليمية لرعاية الطفلبرنامج ال 

سيظل مفتوح حتى إنتهاء التمويل وستكون المساعدة متاحة    COVID-19باب التقديم لبرنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل أثناء 

يمكن لألسر المؤهلة التي تحتاج إلى رعاية ألطفالها في سن المدرسة التقدم عبر اإلنترنت على   2020حتى ديسمبر 

https://www.childcarenj.gov/COVID19   حيث تم افتتاح المدارس عن بُعد. المساعدة الدراسية هي جزء من خطة بقيمة
سيوفر هذا البرنامج الجديد مساعدة   مليون دوالر أعلن عنها الشهر الماضي الحاكم مورفي لدعم األسر العاملة ورعاية األطفال.  250

دوالر وتحتاج إلى رعاية أطفال بدوام كامل أو جزئي وفقًا لجدول   75,000تعليمية لعائالت والية نيو جيرسي التي يصل دخلها إلى 

مزيد من  ستجد أدناه منشورات تحتوي على  سينظر القسم في الطلبات حتى يتم استنفاد التمويل.  التعليم عن بعد في مدرستهم. 
 المعلومات والتفاصيل حول البرنامج.

 

https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html#ne
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html#ne
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://pema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1a4c139769d646839e1549bcb6a668f1
https://pema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1a4c139769d646839e1549bcb6a668f1
https://portal.ct.gov/Coronavirus
https://coronavirus.delaware.gov/testing-events/
https://www.newarknj.gov/news/covid-19-testing-sites-for-newark-residents-only
https://www.newarknj.gov/news/covid-19-testing-sites-for-newark-residents-only


 

  معرض التوظيف الفتراضي بعد المدرسة:  !2020المدينة نارة أضواء  
إنارة   في  Newarkللترويج ألهمية برامج ما بعد المدرسة من خالل المساعدة في تسجيل شباب وأسر  Newark Thrivesانضم إلى 

 ظهًرا. 2صباًحا حتى  11أكتوبر من الساعة  17( يوم السبت  LO2020معرض التوظيف الفتراضي بعد المدرسة ) أضواء المدينة!
سيكون لدينا   مج والتسجيل للحصول على فرص أنشطة ما بعد المدرسة!هذه فرصة مجانية للشباب والعائالت للتواصل مع مقدمي البرا

 عروض شبابية حية من أجل متعتك ومفاجآت أخرى، لمزيد من المعلومات حول هذا الحدث، يرجى مراجعة المنشور والتسجيل في:
  http://tinyurl.com/lightsonvirtual2020 

 tlamy@uwnewark.org.يمكن إرسال جميع استفسارات التسجيل عبر البريد اإللكتروني إلى  

 
 
 معسكر ما بعد المدرسة الفتراضي أللمع النجوم:  

جميع الجلسات مجانية وستعقد تقريبًا   . 2020لخريف  Zoomاليزال هناك أماكن شاغرة بالبرنامج ومازال التسجيل مستمر في معسكر 

 //:sites.google.com/view/asasnj/virtualhttps-قم بزيارة هذا الرابط للتسجيل لطفلك:  ديسمبر.  18سبتمبر و   28بين 
.enrichment 

  المساعدة في تكاليف المرافق:
  United Community Corporationتساعد شركة   هل تواجه صعوبة في دفع فاتورة الكهرباء أو تلقيت إشعارات اإلغالق؟

 اتصل بأحد المواقع المدرجة أدناه لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً!  .PAGEو   LIHEAP / USFالسكان في دفع فواتيرهم من خالل برامج 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://tinyurl.com/lightsonvirtual2020&c=E,1,ivd4fv4TYYiW1QbarlM3iGs_orCha5zQeVzlwtid9IIxtAOIaU9gSYk3K64gGIOvialBiN2x7SksRZmKPSCKi-wQTv-xBjkMqOq9lyct3g,,&typo=1
mailto:tlamy@uwnewark.org
https://sites.google.com/view/asasnj/virtual-enrichment
https://sites.google.com/view/asasnj/virtual-enrichment
https://sites.google.com/view/asasnj/virtual-enrichment


 

 
 ابق على اتصال!    

هذا للبقاء على    googleامأل نموذج  البقاء على اتصال!   Star Parent Partners for Advocacy (PPFA)Northيريد برنامج 

المشاركة وجعل  مبادرات المحلية والوالئية التي يمكن أن تؤثر على عائلتك أو مدرستك، وطرق ستتلقى تحديثات مهمة حول ال اتصال.
 صوتك مسموًعا، واألحداث االجتماعية القادمة مع أولياء األمور اآلخرين الذين لديهم اهتمامات مماثلة. 

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

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

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1lzoUEPwC0uteyY9rCi9b0wqJlQJLQ2n7eI--1Mdk0Iw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lzoUEPwC0uteyY9rCi9b0wqJlQJLQ2n7eI--1Mdk0Iw/edit

