عائالت  Rochester Prepاألعزاء،
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
تذكير :يبدأ نظام التعليم ال ُم َج َّمع يوم االثنين الموافق 26/10
نحن اإلن في العد التنازلي لأليام حتى نتمكن من العودة معًا شخصيًا ،لقد أستمتعنا بمشاركتك في التعليم عن بُعد عندما بدأنا من خمس
أسابيع مضت! إن صحة وسالمة طالبنا وعائالتنا وموظفينا هي أولويتنا القصوى ونحن نكتب إلبالغك بأننا سنبدأ نظام التعليم
الشخصي المختلط لصفوف  K-8في االثنين الموافق  26أكتوبر .سيبدأ نظام التعليم الشخصي في المدرسة الثانوية ال ُم َج َّمعه في االثنين
الموافق  2نوفمبر .بصرف النظر عن التوجيهات الجديدة من مسؤولي المقاطعة أو الوالية ،لن يتم تعديل هذا التاريخ مرة أخرى،
خيارا التعليم الشخصي مع هذا العرض .ستشارك مدرسة طفلك المزيد من التفاصيل حول
ونتطلع إلى خدمة عائالتنا التي طلبت
ً
التوجهات وجداول األسبوع األول في األسابيع المقبلة.
الحضور أثناء التعلم عن بعد:
تذكر! بدأت جميع مدارس  Rochester Prepفي تسجيل الحضور في أيام التعلم عن بُعد من خالل  .Google Classroomسيضمن
إجراء الحضور الجديد هذا أن المدرسة لديها طريقة متسقة ذات وقت مناسب لتسجيل الحضور عبر جميع الفصول الدراسية والصفوف
كل يوم .كل صباح بحلول الساعة  6:00صبا ًحا ،سننشر سؤال الحضور في .Google Classroom
● بحلول الساعة  3:00مسا ًء ،يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى  ،Google Classroomوالنقر على الواجب لتسجيل
حضوره للتعليم عن بُعد في ذلك اليوم.
● سيذكر معلم الطالب الخاص به القيام بذلك كل صباح خالل أول فصل تعليمي متزامن ،ولكن يرجى التأكد من أنك أنت
وطالبك معتادون على إكمال سجل الحضور كل صباح يشاركون في التعليم عن بعد!

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

●
يتم تقديم اختبار  COVID-19ولقاح اإلنفلونزا بدون تكلفة في مواقع محددة في Rochester
من  5أكتوبر إلى  17أكتوبر ،ستوفر مدينة روتشستر اختبارات  COVIDالمجانية ولقاحات اإلنفلونزا في  4كنائس عبر المدينة .ستوفر
المبادرة ،التي تُعقد من االثنين إلى السبت ،وصوالً مناسبًا وموثوقًا إلى الموارد الصحية لألحياء ذات األغلبية األفريقية والالتينية،
والتي شهدت بعضًا من أعلى معدالت حاالت اإلصابة بفيروس كورونا .يلزم إرتداء األقنعة والتباعد االجتماعي في جميع المواقع
وسيتم تزويد المشاركين بقناع إذا لزم األمر.
يتم تقديم فحوصات ولقاح اإلنفلونزا مجا ًنا للمشاركين الذين ليس لديهم تأمين صحي .يُطلب من األفراد الذين لديهم تأمين صحي إحضار
بطاقاتهم لتقديم المطالبات ،والتي تتم تغطيتها دون أي تكلفة إضافية أو دفع مشترك ،حتى بالنسبة ألولئك الذين لديهم استقطاعات.
يتم تقديم فحوصات ولقاحات اإلنفلونزا من الظهر حتى الساعة  7مسا ًء .في المواقع التالية:
●
●
●
●

من االثنين إلى األربعاء  7 ،6 ،5أكتوبر Aenon Baptist Church 175 Genesee St., Rochester, NY 14611
من الخميس إلى السبت 10 ،9 ،8 ،أكتوبر Greater Harvest Church 121 Driving Park Ave., Rochester, NY
14613
من االثنين إلى األربعاء 14 ،13 ،12 ،أكتوبر Memorial AME Zion Church 549 Clarissa St., Rochester,
NY 14608
الخميس إلى السبت 17 ،16 ،15 ،أكتوبر House of Prayer and Restoration 545 Hudson Ave, Rochester,
NY 14605

لقاء أكتوبر ألبطال عائلة Rochester Prep:
يرجى االنضمام إلينا في اجتماع أبطال األسرة القادم .وسيعقد االجتماع يوم الثالثاء  27أكتوبر  2020الساعة  5:30مسا ًء.

لقد عقدنا شراكة مع  Foodlinkو Share Our Strength’s Cooking Mattersلتقديم دروس طبخ عملية افتراضية لعائالتنا.
خالل هذه الجلسة ،سيتم تعليمنا من قبل معلم تغذية معتمد وسنغطي كل شيء بد ًءا من إعداد الوجبات وحتى التغذية.
مبكرا .يرجى
سيتلقى المشاركون وصفات ومكونات يتم توصيلها إلى بابهم .يقتصر التسجيل على  15مشاركًا ،لذا يرجى التسجيل
ً
التسجيل قبل  19أكتوبر  2020لهذه الجلسة الممتعة والتفاعلية هنا .بعد التسجيل ،ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على إرشادات حول
كيفية المشاركة في االجتماع .ال تتردد في االتصال بـ ) Shanai Lee (Shanai.Lee@rochesterprep.orgإذا كان لديك
أي أسئلة أو مخاوف.
صوت!
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.

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.

