
 

  األعزاء، Camden Prepعائالت 
 

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 

 توزيع وجبات التعلم عن بعد: 
سيكون جميع طالب   ( في تقديم وجبات الطعام للطالب أثناء التعلم عن بُعد.Camden Prepستستمر مدرسة كامدن للتعليم اإلساسي ) 

(Camden Prep.مؤهلين لتلقي وجبات الطعام )   صباًحا   10ستكون خدمة استالم الطعام متاحة أيام الثالثاء والخميس من الساعة

 (. Mt. Ephraim Ave 1575( في ) Mt. Ephraimظهًرا في حرم )  12حتى الساعة 
 ب الذين يحضرون يوم الثالثاء سيحصلون على وجبات الطعام يومي األربعاء والخميس الطال ●
  الطالب الذين يحضرون يوم الثالثاء سيحصلون على وجبات الطعام يومي األربعاء والخميس  ●

 
يرجى مالحظة أنه سيتم توفير هذه الخدمة لمدة طوال   أو أي فرد آخر من أفراد األسرة.يمكن إستالم الوجبات من قبل الطالب أو الوالد 

 فترة التعلم عن بعد. 

 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 

 
 صّوت لجعل صوتك مسموًعا: 

سيقع   نوفمبر. 3( لكل مقاطعة قبل االنتخابات العامة في  VBMصناديق االقتراع عن طريق البريد ) New Jerseyقدمت والية 

  Surrogate’s Office)مدخل    Marketشارع   600في المبنى اإلداري،  Camdenصندوق االقتراع عن طريق البريد لمدينة 

جميع   ساعة يوميًا حتى إغالق صناديق االقتراع في يوم االنتخابات. 24سيكون هذا الموقع متاًحا على مدار   سابقًا(. Marketبشارع 

 تأكد من التصويت واجعل صوتك مسموعا!  المواقع مضاءة جيًدا ومؤمنة ومراقبة بواسطة كاميرات المراقبة بالفيديو.
 

استخدم هذا الموقع لوضع   للتصويت كمصدر!   Uncommonيسعدنا أن نقدم صفحة  للمساعدة في دعمك خالل عام االنتخابات هذا،

 سماع صوتك!  خطة تصويت حتى تضمن أن يتم
 

 :COVID-19مواقع اختبار  
الرجاء النقر فوق هذا   حتى لو لم يكن لديك أي أعراض. COVID-19على الخضوع الختبار  Camdenيتم تشجيع جميع عائالت 

 CAMcareانظر أدناه لالطالع على فرص االختبار المحلية التي تقدمها شركة  للعثور على معلومات موقع االختبار. الراباط
Health Corporation   لتحديد موعد.  2400-583( 856يرجى االتصال بالرقم التالي )  مساًء. 4:00ظهًرا حتى  1:00من الساعة 

 الخميس  -االثنين 
 الصحي  Gatewayمركز 

 Federalشارع  817
Camden, NJ 08102 

 الثالثاء فقط 
CAMcare East 

https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://www.websudoku.com/
https://www.braingle.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
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار


 

 Federalشارع  2610
 
 مساعدة الوجبات العائلية:  

 Touch  أو  Food Bank of South Jerseyإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى طعام، فيرجى مراجعة مواقع ويب  
New Jersey  .هنا  األحداث القادمة مذكورة أدناه ويمكنك العثور على معلومات إضافية   للعثور على توزيعات الطعام في منطقتك : : 

الواقعة في   Christusمساًء من الطابق السفلي لكنيسة  30:  6-30:  2كل ثالث أربعاء من  بالحي: SSJمائدة طعام مركز  ●

26th Street and Hayes Street, Camden, NJ 08105 
 .S 818مساًء يقام في  3-1كل يوم أربعاء من  :Cathedral Kitchen Drive( و PRUPوحدة البورتوريكية للتقدم ) ال ●

Broadway Camden NJ، 08103 
 خالل هذا الوباء.  Camdenنحن نواصل مهمتنا لمساعدة عائالت  :Heart of Camdenتوزيع الطعام  المجاني من  ●

صباًحا    11:30أنهم سيواصلون تتلقي الطعام حتى عيد الشكر يوم الخميس من الساعة  يرجى المشاركة وإعالم العائالت ب 

للحصول على مزيد   7011-966(  856اتصل بالرقم ) .Broadway Ave, Camden, NJ, 08104 1840مساًء،   3حتى 

 من معلومات. 
  Camdenويكون جدول  -سنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة، مع متابعة بعيدة اجتماعيًا  : Virtua Mobile Marketسوق  ●

 على النحو التالي: 
 ,Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street -مساًء   1:30ظهًرا حتى   12أيام الثالثاء، من الساعة   ○

Camden 
قسم الطوارئ    -مركز الصحة   -  Virtua Camdenمساًء،  4مساًء إلى   2:30من   Camdenأيام األربعاء،  ○

 1000 Atlantic Avenue، Camden، (Mt. Ephraim Avenueموقف السيارات )الدخول من  
 موارد المجتمع:  

إلى برنامج تفاعلي مجاني عبر اإلنترنت للتغذية والطهي احجز مكانك األن   Food Bank of South Jerseyيدعوك  ●

اشترك اليوم ببساطة باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك الخلوي أدناه   فأماكن فصول الدراسة تنشغر بسرعة!
 ! اشترك من هنا!    و *** احصل على أداة طبخ مجانية للحضور *** 

 12:00حتي   Hopeworks 2020 Fall Code Day-  10/24، 9:00توح اآلن لـ مف التسجيل   ●
يمكننا تقديم  لدينا ورشة عمل لك! هل تريد التعرف على التكنولوجيا أو الترميز أو تحسين مهاراتك في البرمجة؟  ○

اضي بالكامل(  انضم إلينا في يوم الشفرة )االفتر شيء ما ألي شخص يريد التعرف على التكنولوجيا أو البرمجة!
  سيعمل معك متطوعون في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء المنطقة لبناء مهاراتك التقنية! لهذا العام!

اآلن دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بالشراكة مع كلية   Promise Neighborhood Family Successيقدم مركز  ●

أو أي شخص تعرفه مهتًما بفصول مجانية في اللغة اإلنجليزية   إذا كنت أنت  (! Cooper Medical Schoolكوبر للطب )

 . 8096- 964- 856 اتصل للتسجيل: أكتوبر! 12ستبدأ دروسنا عبر اإلنترنت في   كلغة ثانية، يرجى التواصل معنا!

●   
  . لوازم تنظيف مجانية ومنتجات شخصية لجميع أفراد األسرة كل يوم خميس منThe Heart of Camden Incتقدم  ●

(  856اتصل بالرقم )  .Broadway Ave، Camden، NJ، 08104 1840مساًء في   2:30صباًحا حتى    11:30الساعة  

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=40ac2af7ab&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cd2459f1fb&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cd2459f1fb&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cd2459f1fb&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cd2459f1fb&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b4f1d12558&e=bdfd219035
http://bit.ly/JSYES
http://bit.ly/JSYES
http://bit.ly/JSYES
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vcNZ65mKpJpOjwWfS7Y37xuonvNpYRGezEI6SHjy8YNqW3J4i7uIh4GZ_BhF4nNRocxrt7KAGQCn9w7xf9yODA63Tlt8XLjqGpmJBVbTPvKXc88fstr55FM1kPmzq7bft1QnoR6fJXL4oxltR8SY0fIubxmIbYuzxAeNvF6Lfuf2el3eCTLJugvlQIs8EnG1H-D7TDKFGukpSXCNUc0AwWFtro46LJ0Q97yPkxJr2Apf-lAzumLuqvqm4fQrYr5q8C1zAUlk0vXwlGsgosD0_kormuR6KGSsMwPWhiKlmwG6dGIO8cTiLb1euL-41_fa2PBPhT2zkvg=&c=zSEFX8Fi5WUJPLblYUF_Zson8F6TYkMo8aaJMtdUG6mkes8eVgA3Hw==&ch=EQ-APu1oCA3H75gPhvaRfXhl9CxUL479zJMDca1hGXDCUR467c_FLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vcNZ65mKpJpOjwWfS7Y37xuonvNpYRGezEI6SHjy8YNqW3J4i7uIh4GZ_BhF4nNRocxrt7KAGQCn9w7xf9yODA63Tlt8XLjqGpmJBVbTPvKXc88fstr55FM1kPmzq7bft1QnoR6fJXL4oxltR8SY0fIubxmIbYuzxAeNvF6Lfuf2el3eCTLJugvlQIs8EnG1H-D7TDKFGukpSXCNUc0AwWFtro46LJ0Q97yPkxJr2Apf-lAzumLuqvqm4fQrYr5q8C1zAUlk0vXwlGsgosD0_kormuR6KGSsMwPWhiKlmwG6dGIO8cTiLb1euL-41_fa2PBPhT2zkvg=&c=zSEFX8Fi5WUJPLblYUF_Zson8F6TYkMo8aaJMtdUG6mkes8eVgA3Hw==&ch=EQ-APu1oCA3H75gPhvaRfXhl9CxUL479zJMDca1hGXDCUR467c_FLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vcNZ65mKpJpOjwWfS7Y37xuonvNpYRGezEI6SHjy8YNqW3J4i7uIh4GZ_BhF4nNRocxrt7KAGQCn9w7xf9yODA63Tlt8XLjqGpmJBVbTPvKXc88fstr55FM1kPmzq7bft1QnoR6fJXL4oxltR8SY0fIubxmIbYuzxAeNvF6Lfuf2el3eCTLJugvlQIs8EnG1H-D7TDKFGukpSXCNUc0AwWFtro46LJ0Q97yPkxJr2Apf-lAzumLuqvqm4fQrYr5q8C1zAUlk0vXwlGsgosD0_kormuR6KGSsMwPWhiKlmwG6dGIO8cTiLb1euL-41_fa2PBPhT2zkvg=&c=zSEFX8Fi5WUJPLblYUF_Zson8F6TYkMo8aaJMtdUG6mkes8eVgA3Hw==&ch=EQ-APu1oCA3H75gPhvaRfXhl9CxUL479zJMDca1hGXDCUR467c_FLw==


 

 للحصول على مزيد من معلومات.  1212- 966

 

كل   Facebook LIVEسلسلة  Rutgers Cooperative Extension. تستضيف FCHS Camden Countyانضم إلى  ●

تعرف   مساًء لعرض طهي باستخدام مكونات ميسورة التكلفة موجودة في العديد من المتاجر الشائعة. 2يوم جمعة في الساعة  

على كيفية تحديد الخيارات الصحية في المتاجر وتعلم أفكاًرا للوجبات السريعة والوجبات الخفيفة والمشروبات للعائالت  
  https://fb.me/e/1a3hKcTf3لمزيد من المعلومات  واألشخاص من جميع األعمار!

 

الضروريات والكتب   Broadway Camden، NJ 08104 1801، الواقع في  Mighty Writers Camdenيقدم كتاب  ●

  Mighty Writers Camdenكما تقدم  مساًء. 1ظهًرا حتى    12في هذا الخريف، من االثنين إلى الخميس، من الساعة  

أو أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى   1048-295( 856اتصل بالرقم ) أسئلة:  ورش عمل عبر اإلنترنت.
 cbuck@mightywriters.org 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001on2845OPRZwgGTeWVEC5UOLj2iUioIHpzfU5TxR2Ztcy_y2SmvERVzRPW54C-SiyqG-LoNuzqAMvmiVimtW8Jl9YAqgb5vhSgB3NWqtD2u3mjST3jwDXYE5jHmpLDPBesYPkyl8GlvLr_6w1uJ4DmmbOEdNQtHIXz_yqjnUVN0p44Elno57qtWxE9jkMCjTYR4FCr6HsOIw6eZU-q-QdMp-yGOt4Wb8O7f5S9jjiosDeLHHQdWTX_qIUTju95xCwhQFwNh2TdchYtafpZVSZlssYTtg_ri237ueKEgua-V_eW-3Htv-cn3cEkfRKvcqcpDr1MD4vSfI7wc69PTzGGCMdP-rLOZjU_AqwrbyyP1fCYa0XwaqivX4czbpmjV6ee0Y_VPSTEPqNiOEqHLD8qDqGHsougbwebDjFbpFO-VRUUh_799uDYbHLdiQkbZT7c471uvqXhiUsjnCmsIKrp29UNGjNu6g7Qflwdxy1o7cEeJyhi0Qcf3FKUfIGtqZQtT0yqUyoNHfkdTyPzPHJRc9oCNOMNcuDhDKcqbGn65E-zKSXuY06pbt0ukFPq27UuNcDgbN2HhoUE6LZHt4z-mouTpaMgeRbcJP-u-ZNZOBllaY4VFfoRIaBhpRSEk8pE3juJYhUfUAE3nr8pYGz9RUwV7Uw-9mA6uGBXq0OBAIHO99cK_pN2QNN_XEQ9S85fjmu2M60U1FNzDKezo6wtEo84xDpSJbIBWE6OPTMwBh1Ao1ZZhcSkw==&c=wzlBIp0tKYTgCC9gapxcd4szKn1kBuiQHunyBzki5hDmBv1oCi1mqA==&ch=avrR5BEm88HB-i33atzXpx1c4Fcud4lTzyS9apFpBARIWHv5krEXjA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001on2845OPRZwgGTeWVEC5UOLj2iUioIHpzfU5TxR2Ztcy_y2SmvERVzRPW54C-SiyqG-LoNuzqAMvmiVimtW8Jl9YAqgb5vhSgB3NWqtD2u3mjST3jwDXYE5jHmpLDPBesYPkyl8GlvLr_6w1uJ4DmmbOEdNQtHIXz_yqjnUVN0p44Elno57qtWxE9jkMCjTYR4FCr6HsOIw6eZU-q-QdMp-yGOt4Wb8O7f5S9jjiosDeLHHQdWTX_qIUTju95xCwhQFwNh2TdchYtafpZVSZlssYTtg_ri237ueKEgua-V_eW-3Htv-cn3cEkfRKvcqcpDr1MD4vSfI7wc69PTzGGCMdP-rLOZjU_AqwrbyyP1fCYa0XwaqivX4czbpmjV6ee0Y_VPSTEPqNiOEqHLD8qDqGHsougbwebDjFbpFO-VRUUh_799uDYbHLdiQkbZT7c471uvqXhiUsjnCmsIKrp29UNGjNu6g7Qflwdxy1o7cEeJyhi0Qcf3FKUfIGtqZQtT0yqUyoNHfkdTyPzPHJRc9oCNOMNcuDhDKcqbGn65E-zKSXuY06pbt0ukFPq27UuNcDgbN2HhoUE6LZHt4z-mouTpaMgeRbcJP-u-ZNZOBllaY4VFfoRIaBhpRSEk8pE3juJYhUfUAE3nr8pYGz9RUwV7Uw-9mA6uGBXq0OBAIHO99cK_pN2QNN_XEQ9S85fjmu2M60U1FNzDKezo6wtEo84xDpSJbIBWE6OPTMwBh1Ao1ZZhcSkw==&c=wzlBIp0tKYTgCC9gapxcd4szKn1kBuiQHunyBzki5hDmBv1oCi1mqA==&ch=avrR5BEm88HB-i33atzXpx1c4Fcud4lTzyS9apFpBARIWHv5krEXjA==
https://fb.me/e/1a3hKcTf3
mailto:cbuck@mightywriters.org


 

 

لك وأنت   Camdenالستيعاب توصيات التباعد االجتماعي، يتم إجراء برنامج لقاح اإلنفلونزا لهذا العام والذي تقدمه مقاطعة  ●

سيقلل   سيكون هناك ممر مخصص للمتلقين المسجلين مسبقًا. في مواقع متعددة في جميع أنحاء المقاطعة.  في سيارتك
  !هناوالعثور على الجدول الزمني  للتسجيل المسبق انقر التسجيل المسبق من وقت االنتظار لتلقي لقاح اإلنفلونزا. 

 أحداث المجتمع: 
 Wigginsظهًرا. أيام األحد في    1صباًحا حتى الساعة  8من الساعة  The Masked Melanin Market يقام  ●

Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden. .يلزم إرتداء   ستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين
 أقنعة الوجه. 

 
  تعرف على كيفية التقدم للوظائف الحكومية والمحلية:

بجدولة جلسات المعلومات االفتراضية لتعزيز الوظائف في حكومة الوالية   New Jersey (CSC)تقوم لجنة الخدمة المدنية في 

ستتضمن كل زيارة نظرة   على حضور هذه العروض التقديمية المجانية. New Jerseyيتم تشجيع جميع سكان  والحكومة المحلية. 

سيتم أيًضا الرد على األسئلة المتعلقة بعملية   عية.عامة مدتها ساعة حول كيفية التقدم للوظائف الحكومية والمحلية، وتوفير المواد المرج
 للتسجيل   هناانقر  التقديم.

    
 ظهًرا  12:30صباًحا إلى الساعة   11:00من الساعة  2020أكتوبر   23الجمعة   ●
 مساءً   4:30مساًء إلى الساعة   3:00من الساعة  2020أكتوبر   28األربعاء  ●

 
 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://healthdepartmentevents.powerappsportals.us/
https://www.camdencounty.com/wp-content/uploads/2020/10/flu-immunization-SCHEDULE-2020-LEGALv2.pdf
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=5b0d5d983e&e=bdfd219035
https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC

