عائالت  Camden 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
توزيع وجبات التعلم عن بعد:
ستستمر مدرسة كامدن للتعليم اإلساسي ( )Camden Prepفي تقديم وجبات الطعام للطالب أثناء التعلم عن بُعد .سيكون جميع طالب
( )Camden Prepمؤهلين لتلقي وجبات الطعام .ستكون خدمة استالم الطعام متاحة أيام الثالثاء والخميس من الساعة  10صبا ًحا
ظهرا في حرم ( )Mt. Ephraimفي (.)1575 Mt. Ephraim Ave
حتى الساعة 12
ً
● الطالب الذين يحضرون يوم الثالثاء سيحصلون على وجبات الطعام يومي األربعاء والخميس
● الطالب الذين يحضرون يوم الثالثاء سيحصلون على وجبات الطعام يومي األربعاء والخميس
يمكن إستالم الوجبات من قبل الطالب أو الوالد أو أي فرد آخر من أفراد األسرة .يرجى مالحظة أنه سيتم توفير هذه الخدمة لمدة طوال
فترة التعلم عن بعد.
مصادر
ركن العافية:
نحن نتعلم ونحدد طرقًا 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 لجعل صوتك مسموعًا:
ّ
قدمت والية  New Jerseyصناديق االقتراع عن طريق البريد ( )VBMلكل مقاطعة قبل االنتخابات العامة في  3نوفمبر .سيقع
صندوق االقتراع عن طريق البريد لمدينة  Camdenفي المبنى اإلداري 600 ،شارع ( Marketمدخل Surrogate’s Office
بشارع  Marketسابقًا) .سيكون هذا الموقع متا ًحا على مدار  24ساعة يوميًا حتى إغالق صناديق االقتراع في يوم االنتخابات .جميع
المواقع مضاءة جيدًا ومؤمنة ومراقبة بواسطة كاميرات المراقبة بالفيديو .تأكد من التصويت واجعل صوتك مسموعا!
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!
مواقع اختبار COVID-19:
يتم تشجيع جميع عائالت  Camdenعلى الخضوع الختبار  COVID-19حتى لو لم يكن لديك أي أعراض .الرجاء النقر فوق هذا
الراباط للعثور على معلومات موقع االختبار .انظر أدناه لالطالع على فرص االختبار المحلية التي تقدمها شركة CAMcare
ظهرا حتى  4:00مسا ًء .يرجى االتصال بالرقم التالي ( 2400-583 )856لتحديد موعد.
 Health Corporationمن الساعة 1:00
ً
االثنين  -الخميس
مركز  Gatewayالصحي
 817شارع Federal
Camden, NJ 08102
الثالثاء فقط
CAMcare East

 2610شارع Federal
مساعدة الوجبات العائلية:
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى طعام ،فيرجى مراجعة مواقع ويب  Food Bank of South Jerseyأو Touch
 New Jerseyللعثور على توزيعات الطعام في منطقتك .األحداث القادمة مذكورة أدناه ويمكنك العثور على معلومات إضافية هنا ::
● مائدة طعام مركز  SSJبالحي :كل ثالث أربعاء من  30 :6-30 :2مسا ًء من الطابق السفلي لكنيسة  Christusالواقعة في
26th Street and Hayes Street, Camden, NJ 08105
● الوحدة البورتوريكية للتقدم ( )PRUPو  :Cathedral Kitchen Driveكل يوم أربعاء من  3-1مسا ًء يقام في 818 S.
Broadway Camden NJ، 08103
● توزيع الطعام المجاني من  :Heart of Camdenنحن نواصل مهمتنا لمساعدة عائالت  Camdenخالل هذا الوباء.
يرجى المشاركة وإعالم العائالت بأنهم سيواصلون تتلقي الطعام حتى عيد الشكر يوم الخميس من الساعة  11:30صبا ًحا
حتى  3مسا ًء .1840 Broadway Ave, Camden, NJ, 08104 ،اتصل بالرقم ( 7011-966 )856للحصول على مزيد
من معلومات.
● سوق  :Virtua Mobile Marketسنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة ،مع متابعة بعيدة اجتماعيًا  -ويكون جدول Camden
على النحو التالي:
ظهرا حتى  1:30مسا ًء Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, -
○ أيام الثالثاء ،من الساعة 12
ً
Camden
○ أيام األربعاء Camden ،من  2:30مسا ًء إلى  4مسا ًء - Virtua Camden ،مركز الصحة  -قسم الطوارئ
موقف السيارات (الدخول من )1000 Atlantic Avenue، Camden ،Mt. Ephraim Avenue
موارد المجتمع:
● يدعوك  Food Bank of South Jerseyإلى برنامج تفاعلي مجاني عبر اإلنترنت للتغذية والطهي احجز مكانك األن
فأماكن فصول الدراسة تنشغر بسرعة! اشترك اليوم ببساطة باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك الخلوي أدناه
و *** احصل على أداة طبخ مجانية للحضور *** اشترك من هنا! !
● التسجيل مفتوح اآلن لـ  Hopeworks 2020 Fall Code Day - 10/24 ، 9:00حتي 12:00
○ هل تريد التعرف على التكنولوجيا أو الترميز أو تحسين مهاراتك في البرمجة؟ لدينا ورشة عمل لك! يمكننا تقديم
شيء ما ألي شخص يريد التعرف على التكنولوجيا أو البرمجة! انضم إلينا في يوم الشفرة (االفتراضي بالكامل)
لهذا العام! سيعمل معك متطوعون في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء المنطقة لبناء مهاراتك التقنية!
● يقدم مركز  Promise Neighborhood Family Successاآلن دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بالشراكة مع كلية
كوبر للطب ( !)Cooper Medical Schoolإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه مهت ًما بفصول مجانية في اللغة اإلنجليزية
كلغة ثانية ،يرجى التواصل معنا! ستبدأ دروسنا عبر اإلنترنت في  12أكتوبر! اتصل للتسجيل.8096-964-856 :

●
●

تقدم  .The Heart of Camden Incلوازم تنظيف مجانية ومنتجات شخصية لجميع أفراد األسرة كل يوم خميس من
الساعة  11:30صبا ًحا حتى  2:30مسا ًء في  .1840 Broadway Ave، Camden، NJ، 08104اتصل بالرقم ()856

 1212-966للحصول على مزيد من معلومات.

●

انضم إلى  .FCHS Camden Countyتستضيف  Rutgers Cooperative Extensionسلسلة  Facebook LIVEكل
يوم جمعة في الساعة  2مسا ًء لعرض طهي باستخدام مكونات ميسورة التكلفة موجودة في العديد من المتاجر الشائعة .تعرف
أفكارا للوجبات السريعة والوجبات الخفيفة والمشروبات للعائالت
على كيفية تحديد الخيارات الصحية في المتاجر وتعلم
ً
واألشخاص من جميع األعمار! لمزيد من المعلوماتhttps://fb.me/e/1a3hKcTf3

●

يقدم كتاب  ،Mighty Writers Camdenالواقع في  1801 Broadway Camden، NJ 08104الضروريات والكتب
ظهرا حتى  1مسا ًء .كما تقدم Mighty Writers Camden
في هذا الخريف ،من االثنين إلى الخميس ،من الساعة 12
ً
ورش عمل عبر اإلنترنت .أسئلة :اتصل بالرقم ( 1048-295 )856أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى
cbuck@mightywriters.org

●

الستيعاب توصيات التباعد االجتماعي ،يتم إجراء برنامج لقاح اإلنفلونزا لهذا العام والذي تقدمه مقاطعة  Camdenلك وأنت
في سيارتك في مواقع متعددة في جميع أنحاء المقاطعة .سيكون هناك ممر مخصص للمتلقين المسجلين مسبقًا .سيقلل
التسجيل المسبق من وقت االنتظار لتلقي لقاح اإلنفلونزا .انقر للتسجيل المسبق والعثور على الجدول الزمني هنا!

أحداث المجتمع:
ظهرا .أيام األحد في Wiggins
1
الساعة
حتى
ا
ح
صبا
8
الساعة
من
The
Masked
Melanin
Market
● يقام
ً
ً
 .Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camdenستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين .يلزم إرتداء
أقنعة الوجه.
تعرف على كيفية التقدم للوظائف الحكومية والمحلية:
تقوم لجنة الخدمة المدنية في ) New Jersey (CSCبجدولة جلسات المعلومات االفتراضية لتعزيز الوظائف في حكومة الوالية
والحكومة المحلية .يتم تشجيع جميع سكان  New Jerseyعلى حضور هذه العروض التقديمية المجانية .ستتضمن كل زيارة نظرة
عامة مدتها ساعة حول كيفية التقدم للوظائف الحكومية والمحلية ،وتوفير المواد المرجعية .سيتم أيضًا الرد على األسئلة المتعلقة بعملية
التقديم .انقر هنا للتسجيل
●
●

ظهرا
الجمعة  23أكتوبر  2020من الساعة  11:00صبا ًحا إلى الساعة 12:30
ً
األربعاء  28أكتوبر  2020من الساعة  3:00مسا ًء إلى الساعة  4:30مسا ًء

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.

