عائالت  New Yorkاألعزاء،
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 األخبار حول إطالق نظام التعليم ال ُم َج َّمع:
نظل ملتزمين بشدة في  Uncommon Schoolsفي  NYCبتزويدك أنت وعائالتنا بخيار التعلم ال ُم َج َّمع .نحن نعلم أن طالبنا
يتعلمون بشكل أفضل عندما يكونون متواجدين شخصيًا مع معلميهم ،ونعلم أن العديد منكم قد طلب منا خيار نظام لتعليم هذا.
بعد مزيد من الدراسة ،قررنا اتباع نهج تدريجي إلعادة فتح مدارس  Uncommonفي مدينة نيويورك .في حين أن العديد من
مدارس  Uncommonالثانوية في مدينة  NYCتستمر في العمل وفقًا للجدول الزمني الحالي ،فإننا سنؤخر تطبيق نظام التعليم
التقليدي في معظم مدارسنا حتى  20يناير .2021
قرارا باإلبطاء
في حين أن مبانينا جاهزة للترحيب بأبنائكم بأمان ،وقد استوفينا جميع معايير الصحة والسالمة الخاصة بنا ،فقد اتخذنا
ً
والتعلم من عدد المدارس القليل التي سيتم افتتاحها في نهاية هذا الشهر .نحن على ثقة من أن هذا الوقت اإلضافي سيسمح لنا بتحسين
إجراءاتنا وأنظمتنا ونهجنا األكاديمي في التدريس ال ُم َج َّمع.
يرجى العلم أن هدفنا يظل احترام اختيار عائالتنا سواء كان النظام ال ُم َج َّمع أو التقليدي وفتح جميع مدارسنا في  NYCيناير القادم،
طالما أن ظروف الصحة العامة تسمح لنا بالقيام بذلك.
في غضون ذلك ،نحن ملتزمون بتزويد طالبك بتجربة تعليمية عن بعد على مستوى عالمي .يرجى الرجوع إلى المعلومات التي
شاركتها مدرسة طفلك األسبوع الماضي للحصول على الجدول الزمني إلعادة فتح المدرسة .إذا كانت لديك أي أسئلة ،فيرجى التواصل
مباشرة مع قادة مدرستك.
وجبات أثناء التعلم عن بعد:
يمكن للطالب أو أولياء األمور  /األوصياء عن بُعد تناول وجبات الطعام في معظم مباني المدارس التابعة إلدارة التعليم .ستتوفر
ظهرا .يمكن للعائالت زيارة صفحة الوجبات الجاهزة
وجبات الطعام للطالب في أيام الدراسة فقط من الساعة  9صبا ًحا حتى 12
ً
للعثور على موقع بالقرب منهم .إذا كان الطالب أو العائلة غير قادرين على استالم وجبات الطعام من الساعة  9صبا ًحا حتى 12
ظهرا ،فيمكنهم الحضور من الساعة  3مسا ًء حتى  5مسا ًء في العديد من مواقع الوجبات المجتمعية بجميع أنحاء المدينة .يمكن العثور
ً
على مواقع طعام المجتمع هنا يرجى مالحظة أن معظم المدارس لن تفتح أبوابها من الساعة  3مسا ًء حتى  5مسا ًء الستالم الوجبات،
يرجى التحقق من هذا الرابط للعثور على موقع قريب منك يعمل خالل ساعات المساء.
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
تذكير :GOTV

موسم االنتخابات على قدم وساق ،ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تجعل صوتك مسموعا! أدلى الماليين من الناس في جميع
أنحاء البالد بأصواتهم بالفعل ،وقد حان الوقت لسكان  NYCلإلدالء بأصواتهم أيضًا .يرجى مواصلة القراءة للحصول على المعلومات
والتحديثات االنتخابية الهامة.
● يبدأ التصويت المبكر يوم السبت  24أكتوبر .سيكون موقع التصويت المبكر الخاص بك مختلفًا عن مكان االقتراع المعتاد.
ابحث عن أماكن االقتراع المبكرة والعادية في findmypollsite.vote.nyc. :تم تحديد جدول التصويت المبكر في الرسم
البياني أدناه.
أيام وساعات االقتراع المبكرة لالنتخابات العامة  3نوفمبر 2020

●

●
●

السبت  - 10/24األحد 25/10

من  10صبا ًحا إلى  4مسا ًء

االثنين 10/26

من  7صبا ًحا إلى  3مسا ًء

الثالثاء  - 10/27األربعاء 10/28

من  12مسا ًءا إلى  8مسا ًء

الخميس 10/29

من  10صبا ًحا إلى  6مسا ًء

الجمعة 10/30

من  7صبا ًحا إلى  3مسا ًء

السبت  - 10/31األحد 1/11

من  10صبا ًحا إلى  4مسا ًء

التصويت الغيابي :إذا كنت تفضل عدم التصويت شخصيًا ،فال يزال هناك وقت لتقديم طلب االقتراع الغيابي .آخر موعد
للتقديم هو الثالثاء  27أكتوبر .سجل هنا ..بمجرد استالمك واستكمال االقتراع الغيابي ،يمكنك إما إرساله بالبريد أو تسليمه
في أي مكان اقتراع .يجب ختم بطاقات االقتراع الغيابي بالبريد يوم الثالثاء  3نوفمبر .وضع ً PPFA
دليال حول كيفية ملء
بطاقة االقتراع بشكل صحيح لضمان احتسابها .أنقر هنا للمشاهدة!
ضع خطة تصويت :هذه واحدة من أهم االنتخابات منذ أجيال .تأكد من اطالعك على المرشحين والمكاتب التي يسعون
لشغلها .يمكنك البحث عن المرشحين في بطاقة االقتراع الخاصة بك هنا وهنا .باإلضافة إلى البحث عن المرشحين ،تأكد من
وضع خطة لكيفية ووقت التصويت .تحقق من  uncommonschools.org/voteلوضع خطتك اليوم.
الوصول إلى صناديق االقتراع :يمنح  Curbسكان  NYC 5دوالرات كخصم من ركوب سيارة األجرة باللونين األصفر
مبكرا بين  1/11/10/24وحجز رحلة إلى موقع
واألخضر من أجل التصويت المبكر .استخدم الرمز الترويجي :التصويت
ً
التصويت المبكر المخصص لك في مدينة نيويورك .تعلم المزيد هنا .إذا كنت تفضل ركوب الدراجات؛ انت محظوظ! ستقدم
 Citi Bikeرحالت مجانية في يوم االنتخابات ،الثالثاء  3نوفمبر ،لجميع سكان نيويورك .استخدم رمز 2020VOTE
للحصول على رحلتك المجانية ،وسنراك في صناديق االقتراع!

األحداث القادمة لشركاء الدعوة ألولياء األمور:

على الرغم من أننا ال نستطيع أن نكون م ًعا 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:
●

ظهرا  3 -مسا ًء في Bed-Stuy
التصويت المبكر  -يرجى االنضمام إلينا يوم السبت 24 ،أكتوبر بين الساعة 12
ً
 Restorationفي  Black Lives Muralأثناء حفل عضو المجلس كورنيجي لمشاركة المعلومات حول التصويت المبكر
 .HCBUالرجاء الرد هنا للتطوعhttp://bit.ly/2020EarlyVote.

●

ظهرا حتى  3مسا ًء في أحياء
نستضيف حدثنا السنوي  Book-O-Weenيوم السبت 31/10 ،من الساعة 12
ً
 Brownsvilleو .Bedford Stuyvesantنحتاج إلى متطوعين للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق التوظيف لدينا لمشاركة
المعلومات حول مدارسنا والتصويت المبكر .يرجى التسجيل هنا للحضور و  /أو التطوع
http://bit.ly/BOOKYOURVOTE.

●

انضم إلينا في أول اجتماع افتراضي لـ  PPFAيوم الخميس 19 ،نوفمبر @  5:30مسا ًء ،في أعقاب واحدة من أكبر
االنتخابات في حياتنا لمشاركة النتائج وما هو على المحك لمدارسنا ومجتمعاتنا .الرجاء الرد هنا لالنضمام إلينا.

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.

