
 

  األعزاء،   reproy PTعائالت
 

( 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 

 أخر أخبار خدمة الوجبات: 
 لطالب التعليم عن بعد فقط: 

o  :سيستمر توصيل خدمة الطعام طوال العام الدراسي لجميع المتعلمين عن بُعد فقط كل يوم جمعة 
 Duke)عبر   12180NY  ،2 Polk St Troyيمكن الحصول على الطعام من أي من الموقعين التاليين: ○

Street Alleyway  6 3055ظهًرا أو   12صباًحا إلى    9(: منth Ave Troy, NY 12180    في شارع(

Douw  مساءً  3ظهًرا إلى   12(: من 
ظهًرا في كال الحرمين   12صباًحا حتى    9من الساعة   9/ 10سيكون توزيع المواد الغذائية يوم الجمعة الموافق  **يرجى المالحظة: 

 المدرسيين بسبب عطلة نهاية األسبوع. 
 

ع:   لطالب نظام التعليم الُمَجمَّ
ع، في األيام التي يكون فيها الطالب في المبنى، سيحصلون على اإلفطار والغداء   ● بالنسبة لجميع طالب نظام التعليم الُمَجمَّ

 الشخصي أيًضا. والوجبات الخفيفة شخصيًا وسيتلقون مجموعة من الوجبات لتغطية يوم التعليم غير 
 فمثال: ●

يوم االثنين، سوف يتناولون وجبات الطعام شخصيًا وسيحصلون على وجبات منزلية لتغطية استهالكهم الغذائي  ○
 ليوم الثالثاء

في يوم األربعاء، سيتناولون وجبات الطعام شخصيًا وسيأخذون إلى المنزل وجبات تكفي يومين لتغطية استهالكهم  ○
 لجمعة. الغذائي ليومي الخميس وا

 

 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:

 
 صوت!   

يرجى االطالع   أكثر من أي وقت مضى أن تجعل صوتك مسموعا في صندوق االقتراع! موسم االنتخابات على قدم وساق، ومن المهم 
  أدناه للحصول على تحديثات االنتخابات الهامة.

برخصة أو   هنايمكنك التسجيل عبر اإلنترنت   أكتوبر. 9الموعد النهائي للتسجيل للتصويت في االنتخابات القادمة هو اليوم   ●

، فال يزال هناك وقت للتسجيل عبر البريد، ولكن  NewYorkإذا لم يكن لديك ترخيص أو هوية والية  .NYهوية والية 

 يمكنك تنزيل النموذج وطباعته من هنا أو اختيار نموذج من مكتب البريد المحلي.  يجب ختمه بختم البريد بحلول اليوم. 
 

 
 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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