عائالت  Troy Prepاألعزاء،
منذ أسبوعين ،احتفلنا باليوم األول لنظام التعليم التقليدي في  .Troy Prepاليوم ،نحن متحمسون جدًا لمشاركة إنجاز آخر بخصوص
عودتنا ،حيث فتحت مدرستنا في نيوارك و Camdenأبوابها يوم االثنين من أجل "يوم أول" هادئ وآمن وملهم في المدرسة! لم يكن من
الممكن إعادة فتح  North Starو Camden Prepبدون ( - )Uncommon communityلقد جعل المعلمون والموظفون والقادة
والممرضون والطالب والعائالت هذه الخطوة ممكنة.
نحن ممتنون جدًا لعائالت ( )Uncommon communityأقرانك الذين يواصلون وضع إيمانهم وثقتهم في مدارسنا ويعملون كشركاء
أساسيين في هذا العمل .ترقبوا المزيد من المعلومات! نحن متحمسون جذا ً لمواصلة الترحيب بطالبنا في "يومهم األول" عبر مناطقنا في
األسابيع القادمة.
تحديثات المدرسة
أخر أخبار خدمة الوجبات:
لطالب التعليم عن بعد فقط:
● سيستمر توصيل خدمة الطعام طوال العام الدراسي لجميع المتعلمين عن بُعد فقط كل يوم جمعة:
○ يمكن الحصول على الطعام من أي من الموقعين التاليين( 2 Polk St Troy، NY 12180:عبر Duke
ظهرا أو ( 3055 6th Ave Troy, NY 12180في شارع
 :)Street Alleywayمن  9صبا ًحا إلى 12
ً
ظهرا إلى  3مسا ًء
 :)Douwمن 12
ً
لطالب نظام التعليم ال ُم َج َّمع:
● بالنسبة لجميع طالب نظام التعليم ال ُم َج َّمع ،في األيام التي يكون فيها الطالب في المبنى ،سيحصلون على اإلفطار والغداء
والوجبات الخفيفة شخصيًا وسيتلقون مجموعة من الوجبات لتغطية يوم التعليم غير الشخصي أيضًا.
● 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
الغذائي ليومي الخميس والجمعة.
مصادر
ركن العافية:
ً
نحن نتعلم ونحدد طرقا لممارسة الرفاهية الفكرية مع مرور شهر أكتوبر! بينما قد تعلم أنك بحاجة إلى تدريب جسدك ،هل تعلم أنه من
المهم أيضًا تدريب عقلك؟ من أفضل الطرق لتدريب عقولنا هي أن نتعلم أشياء جديدة .لذاً ،
بدال من الجلوس ومشاهدة التلفاز في نهاية
اليوم ،اختر كتابًا جيدًا أو أحجية! لقد قدمنا بعض الموارد لمساعدتك أنت وعائلتك على تنمية عقلك وممارسة العافية الفكرية.
 - Libby .1موقع إلكتروني أو تطبيق مجاني يتيح لك استعارة وقراءة الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية من مكتبتك العامة
المحلية
 .2سودوكو  -ألغاز مجانية لشحذ مهاراتك الحسابية
 - Braingle .3موقع مجاني به أكثر من  15000لعبة تحفيزية وألغاز
صوت!
موسم االنتخابات على قدم وساق ،ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تجعل صوتك مسموعا في صندوق االقتراع! للمساعدة في
دعمك خالل عام االنتخابات هذا ،يسعدنا أن نقدم صفحة  Uncommonللتصويت كمصدر! استخدم هذا الموقع لوضع خطة تصويت
حتى تضمن أن يتم سماع صوتك!
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.

