عائالت  New Yorkاألعزاء،
في وقت سابق من هذا األسبوع ،وصل القادة والمعلمون والطالب إلى مدرسة تروي للتعليم األساسي ( )Troy Prepوهم جاهزون
ليومهم األول من نظام التعليم التقليدي بدا هذا اليوم "األول" في المدرسة مختلفًا عن أي يوم آخر من قبل  -مع عالمات التباعد االجتماعي
تذكيرا مه ًما لهويتنا في جميع مدن برنامج
وفحوصات درجة الحرارة جنبًا إلى جنب مع إثارة العودة إلى المدرسة المعتادة  -وكان
ً
(.)Uncommon
نحن نقوم بما يلي كمجتمع (:)Uncommon
● نركز على العمل األهم .وهذا يعني الصحة والسالمة في عالم اليوم .نحن ننفذ أفضل التدابير في فئتها من أجل جعل مدارسنا
آمنة قدر اإلمكان.
● نحن أقوى معا .تقوم عائالتنا ومعلمونا بعمل رائع لجعل التعليم عن بعد ممك ًنا ،لكننا نعلم أن التواجد م ًعا شخصيًا والتفاعل (مع
الحفاظ على مسافة آمنة) مع طالبنا والعودة إلى فصولنا الدراسية هو المكان الذي نزدهر فيه ويمكننا دعم الطالب بشكل
أفضل.
● نحن ( .)One Uncommonلم يكن الوصول إلى يومنا هذا ممك ًنا حقًا لوال فريق ( )Uncommonبأكمله  -العائالت
دورا مه ًما في
والطالب والمعلمين والقادة والعمليات والممرضات وأعضاء الفريق العاملين من المنزل؛ لعب كل واحد منكم ً
هذا العمل.
● دائما ً صادقين مع ما نحن عليه .مهمة ( )Uncommonهي دعم الطلبة لدينا للوصول إلى وخالل الكلية .كما هو الحال دائ ًما،
أنشأ المعلمون والقادة في ( )Troy Prepبيئة تعليمية مبهجة وصارمة وآمنة تماما ً على مستوى توقعاتك أنت وعائلتك منا .على
الرغم من تفشي الجائحة العالمي وكل ما واجهنا خالل األشهر الستة الماضية ،فإننا سنفي دائ ًما بوعدنا لطالبنا.
نواصل التخطيط إلعادة تنفيذ آمن لنظام التعليم ال ُم َج َّمع في مناطقنا األخرى ونتطلع إلى الترحيب بالطالب مرة أخرى في الحرم المدرسي
عبر مناطقنا في األسابيع القادمة.
تحديثات المدرسة
أخر أخبار أطالق نظام التعليم ال ُم َج َّمع
حدد الحاكم دي بالسيو والحاكم كومو هذا األسبوع العديد من الرموز البريدية لنقاط  COVIDالخطرة واألحياء المتكدسة في بروكلين.
مدارس ( )Uncommonفي مدينة نيويورك تراقب المعلومات عن كثب وتعمل في شراكة مع إدارة التعليم بمدينة نيويورك بينما
نستعد إلطالق برنامجنا ال ُم َج َّمع .استنادًا إلى المعلومات المقدمة من المدينة والوالية ،ال توجد مدرسة تابعة إلى ()Uncommon
بمدينة نيويورك تقع في المنطقة الحمراء من منطقة بروكلين المتكدسة أو في رمز بريدي من المستوى األول .وفي هذا الوقت
نواصل التخطيط إلطالق نظام التعليم ال ُم َج َّمع في ( 26/10روضة أطفال  -الصف الثامن) و ( 4/11الصف التاسع  -الثاني عشر).
أولويتنا األولى هي صحة الطالب والموظفين وسالمتهم وسنواصل إطالعك في األسابيع القادمة على خطتنا إلعادة االفتتاح ،باإلضافة
إلى أي معلومات أخرى ذات صلة حول تعليماتنا عن نظام التعليم عن بُعد وال ُم َج َّمع .من فضلك ال تتردد في التواصل مع مدير
العمليات أو مدير المدرسة إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف.
مصادر
إنه شهر الصحة الفكرية في !Uncommon
سوف تقيم  Uncommonاحتفال خاص بموضوع الصحة كل شهر .موضوع شهر أكتوبر هو الصحة الفكرية .الصحة الفكرية هي
عندما تفكر في مواهبك وتفهمها .وتتضمن القيام باألنشطة التي تساعد على تنمية عقلك .يمكنك االعتناء بعقلك من خالل اإلبداع
أفكارا جديدة وتستمر في توسيع نطاق
وتجربة أشياء جديدة وتعلم أشياء جديدة .تتضمن الصحة الفكرية وجود عقل متفتح عندما تواجه
ً
معرفتك وتشجع المشاركة النشطة في األنشطة المدرسية والثقافية والمجتمعية.
هذا الشهر ،نشجعك أنت وعائلتك على إكمال تحدي أكتوبر للصحة أدناه لممارسة الصحة الفكرية ودمجها في يومك!
مصادر الطالب :ما هو أسلوبك في التعلم؟ FunBrain ,
مصادر الوالدين 8 :خطوات لزيادة الصحة الفكرية

تذكير :GOTV

موسم االنتخابات على قدم وساق ،ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تجعل صوتك مسموعا في صندوق االقتراع! يرجى االطالع
أدناه للحصول على تحديثات االنتخابات الهامة.
● الموعد النهائي للتسجيل للتصويت في االنتخابات القادمة هو اليوم  9أكتوبر .يمكنك التسجيل عبر اإلنترنت هنا برخصة أو
هوية والية  .NYإذا لم يكن لديك ترخيص أو هوية والية  ،NewYorkفال يزال هناك وقت للتسجيل عبر البريد ،ولكن
يجب ختمه بختم البريد بحلول اليوم .يمكنك تنزيل النموذج وطباعته من هنا أو اختيار نموذج من مكتب البريد المحلي.

● تم ارتكاب بعض األخطاء في إرسال بعض أوراق االقتراع الغيابي في  Brooklynبالبريد .تأكد من التحقق من بطاقة
االقتراع الغيابي بمجرد استالمها للتأكد من صحتها .إذا كنت قد تلقيت بطاقة اقتراع غيابي بها أخطاء ،فال يتعين عليك فعل
أي شيء .سيرسل مجلس االنتخابات بطاقات االقتراع الصحيحة بالبريد لجميع المتأثرين.
● ال يزال لديك الوقت لتقديم طلب االقتراع الغيابي إذا كنت تفضل عدم التصويت شخصيًا .الموعد النهائي هو  27أكتوبر.
سجل هنا..
ال يزال هناك متسع من الوقت إلكمال استمارة التعداد!
تم تمديد إحصاء التعداد حتى  31أكتوبر! موارد وتمثيل مجتمعك على المحك ،لذا تأكد من إكماله أنت وجيرانك وعائلتك وأصدقائك
بحلول الموعد النهائي.
● أكمله عبر اإلنترنت
● أكمل عبر الهاتف .2020-330-844-1 :انقر هنا للحصول على قائمة بأرقام الدعم بغير اللغة اإلنجليزية.

األحداث القادمة لشركاء الدعوة ألولياء األمور:

على الرغم من أننا ال نستطيع أن نكون معًا جسديًا ،إال أن  PPFAال تزال تجتمع بانتظام للحفاظ على تواصل عائالتنا! إذا كنت ترغب
في البقاء على اتصال بمجتمعنا أو مجرد أخذ استراحة من روتينك المعتاد ،فقم بالتسجيل للبقاء على اتصال بأحداثنا االفتراضية .هل
أنت مهتم بأن تصبح جز ًءا من PPFA؟ سجل هنا..
األحداث القادمة:
● الصحة العقلية واإلنصاف والمرونة :يرجى االنضمام إلينا إلجراء محادثات مجتمعية حول  COVID-19مع وزارة الصحة
والصحة العقلية يوم األربعاء 11:30 @ 10/21 ،صبا ًحا أو  5:30مسا ًء .برجاء الرد على الدعوة @
.http://bit.ly/Covid19chat

●

ظهرا حتى  3مسا ًء في
Book-O-Ween:نستضيف حدثنا السنوي  Book-O-Weenيوم السبت 31/10 ،من الساعة 12
ً
أحياء  Brownsvilleو .Bedford Stuyvesantخالل هذا الحدث ،سيقوم فريق التوظيف لدينا بمشاركة المعلومات حول
نظرا ألن الحدث يوافق عيد الهالوين ،فمن المناسب أن نقدم كتبًا مجانية وحلوى ونمضي
مدارسنا والتصويت المبكر.
ً
أنشطة ممتعة وموسيقى خالل هذا الحدث االحتفالي .يرجى التسجيل هنا للحضور و  /أو التطوع
.http://bit.ly/BOOKYOURVOTE

ساعدنا في نشر الكلمة عن  Uncommonمن خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على التسجيل اليوم!
إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني إليك ،فيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية هنا.

