
 

  األعزاء، chester PrepoRعائالت 
 

اليوم، نحن متحمسون جًدا لمشاركة إنجاز آخر بخصوص   .Troy Prepاحتفلنا باليوم األول لنظام التعليم التقليدي في   أسبوعين،منذ 

لم يكن من   من أجل "يوم أول" هادئ وآمن وملهم في المدرسة! االثنينأبوابها يوم  Camdenعودتنا، حيث فتحت مدرستنا في نيوارك و 

لقد جعل المعلمون والموظفون والقادة   - ( Uncommon communityبدون )  Camden Prepو North Starالممكن إعادة فتح 

 والممرضون والطالب والعائالت هذه الخطوة ممكنة. 
 

نك الذين يواصلون وضع إيمانهم وثقتهم في مدارسنا ويعملون كشركاء  ( أقراUncommon communityنحن ممتنون جًدا لعائالت )

أساسيين في هذا العمل.  ترقبوا المزيد من المعلومات! نحن متحمسون جذاً لمواصلة الترحيب بطالبنا في "يومهم األول" عبر مناطقنا في  
 األسابيع القادمة. 

 

 تحديثات المدرسة 

 استالم الوجبات لعائالت طالب نظام التعلم عن بعد:  

أكتوبر، يمكن لعائالت طالب نظام التعلم عن بعد استالم وجبات الطعام لألسبوع التالي في أي من مواقع   23ابتداًء من الجمعة،  

 Brooks Campus - 630 مساًء في: 1صباًحا إلى  9الوجبات متوفرة من   االثنين.لن يتم التوزيع يوم  وجبات الطالب لدينا.
Brooks Avenue (pickup on Ernestine St.), SJS - 85 St. Jacob Street (pickup on Bernard St.), and RPHS - 

305 Andrews St األقنعة الواقية.  ارتداء. يلزم 

 مصادر 

 ركن العافية: 
بينما قد تعلم أنك بحاجة إلى تدريب جسدك، هل تعلم أنه من   نحن نتعلم ونحدد طرقًا لممارسة الرفاهية الفكرية مع مرور شهر أكتوبر!

التلفاز في نهاية  لذا، بداًل من الجلوس ومشاهدة  من أفضل الطرق لتدريب عقولنا هي أن نتعلم أشياء جديدة. المهم أيًضا تدريب عقلك؟
 بعض الموارد لمساعدتك أنت وعائلتك على تنمية عقلك وممارسة العافية الفكرية. لقد قدمنا  اليوم، اختر كتابًا جيًدا أو أحجية!

1. Libby  - كتب اإللكترونية والكتب الصوتية من مكتبتك العامة موقع إلكتروني أو تطبيق مجاني يتيح لك استعارة وقراءة ال

 المحلية 
 ألغاز مجانية لشحذ مهاراتك الحسابية  -  سودوكو  .2
3. Braingle  -  لعبة تحفيزية وألغاز  15000موقع مجاني به أكثر من 

 
 المساعدة المالية للمستأجرين والمالك: 

د  ألخذك بعين االعتبار، إذا كنت مستأجًرا أو مالًكا بحاجة إلى مساعدة مالية، أو تريد التعرف على الجهود المبذولة إلعادة تشغيل اقتصا
  روتشستر، يرجى النقر على 

 comJumpstartingROC: https://www.jumpstartingroc./ الرابط 
 

 ! صوت 
للمساعدة في   موسم االنتخابات على قدم وساق، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تجعل صوتك مسموعا في صندوق االقتراع! 

استخدم هذا الموقع لوضع خطة تصويت   للتصويت كمصدر!  Uncommonدعمك خالل عام االنتخابات هذا، يسعدنا أن نقدم صفحة 

 سماع صوتك!  حتى تضمن أن يتم

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

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

 

https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://www.websudoku.com/
https://www.braingle.com/
https://www.jumpstartingroc.com/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6622a87339&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6622a87339&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=bf442a08de&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=bf442a08de&e=bdfd219035

