
 

  األعزاء، North Starعائالت 
 

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 

 NSA Clinton Hill MS  -  مغلقة مؤقتًا 
-COVIDكما صرحنا باألمس، قد وجدنا نتيجة اختبار لـ   تظل صحة وسالمة مجتمعنا على رأس أولوياتنا خالل هذا الوقت العصيب.

  Clinton Hill MSلهذا السبب وخطر التعرض اإلضافي، ستعيد  .NSA Clinton Hill MSإيجابي لفرد داخل مجتمع مدرسة  19

في هذا الوقت، نتوقع العودة لنظام التعليم الشخصي يوم   .10.23اإلغالق واالنتقال إلى التعلم عن بعد بالكامل اعتباًرا من اليوم الجمعة 

 . 11.9االثنين 
 

  .Clinton Hill MS:فقطينطبق هذا اإلغالق على المدارس التالية  ●
 ستبقى جميع مدارس نورث ستار أكاديمي األخرى مفتوحة للتعلم الشخصي في هذا الوقت.  ●

 
 فرص إثراء الخريف 

ى المشاركة في برامج كرة القدم  يتم تشجيع الطالب عل أكتوبر. 23في    2020فقط للتذكير، تبدأ الجلسة الثانية من برنامج إثراء خريف 

انظر النشرة أدناه  .nsak8enrichment.com للتسجيل أو لمزيد من المعلومات قم بزيارة  وكرة السلة والرقص والقرع على الطبول.

 لمزيد من المعلومات 

 مصادر 

 ركن العافية: 

https://sites.google.com/northstaracademy.org/k8enrichment/home


 

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 

 
  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  ●

 
 صّوت لجعل صوتك مسموًعا!  

هناك الكثير  موسم االنتخابات على قدم وساق، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تجعل صوتك مسموعا في صندوق االقتراع! 
 والتعليم، وحقوق الهجرة، وغير ذلك الكثير.على المحك في هذه االنتخابات: الرعاية الصحية، وحقوق التصويت، وحقوق المرأة، 

إذا لم   تذكر أن ترسل بطاقات االقتراع الخاصة بك وشجع عائلتك وأصدقائك على فعل الشيء ذاته. انظر أدناه لمواقع تسليم االقتراع.
  وأرسله للحصول على نسخة أخرى. نموذج طلب االقتراع  تستلم بطاقة االقتراع الخاصة بك مطلقًا أو في غير مكانها، فأكمل 

● City Hall, 920 Broad St. (Green Street side), Newark, NJ 07102  
● Hall of Records, 465 Dr. Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 

على موارد إضافية، وانشر صورة لنفسك وأنت ترسل بطاقة االقتراع  للحصول  Uncommonصفحة تصويت مجتمع   تحقق من

 . uncommon_newarkبالبريد لمشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي@
 

 أكتوبر:  31يوم الغسيل المجاني في  
صباًحا حتى   10  أكتوبر من الساعة 31في   Super Laundromatيوم غسيل مجاني في  Aetna Better Health of NJتستضيف 

-A Jones St، Suite C-48الواقعة في   Aetna’s Healthcare Centralللمشاركة، يجب عليك الحصول على قسيمة من  مساًء. 2
101، Newark، NJ .   اتصل بالرقم   مساًء. 6صباًحا حتى  10يفتح مركز الرعاية الصحية أبوابه من االثنين إلى الجمعة من الساعة

 لحصول على مزيد من معلومات. ل 3102- 299(  959)
  

  أربعاء الحاكم لتوزيع الغذاء: 

https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://www.websudoku.com/
https://www.braingle.com/
https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC
https://www.essexclerk.com/_Content/pdf/forms/Second-Ballot-Request-General-Election_0001.pdf
https://www.essexclerk.com/_Content/pdf/forms/Second-Ballot-Request-General-Election_0001.pdf
https://www.essexclerk.com/_Content/pdf/forms/Second-Ballot-Request-General-Election_0001.pdf
https://uncommonschools.org/vote
https://uncommonschools.org/vote


 

 والمتطوعين توصيل الوجبات كل يوم أربعاء للعائالت المحتاجة.   Hello Freshو Table to Tableيقدم الحاكم بركة بالشراكة مع  
يمكن للمقيمين الذين يحتاجون إلى طعام أن يطلبوا   مساًء. 8يتطلب هذا التسليم التسجيل المسبق كل أسبوع بحلول يوم األحد الساعة 

، أو  3942-344-973أو  3274-733-973إضافتهم إلى قائمة التوزيع يوم األربعاء عن طريق االتصال بمكتب العمدة على 
يرجى الرد باسم عائلتك والعنوان الكامل مع الشقة / الطابق، ورقم الهاتف،   على فيسبوك. Newarkصفحة مدينة بإرسال رسالة عبر 

 مساًء، ويتم إجراء مكالمة قبل التسليم.  4وصباًحا    10يتم تسليم الوجبات عادة بين الساعة  والجناح. 
 

  المساعدة في تكاليف المرافق:
  United Community Corporationتساعد شركة   تلقيت إشعارات اإلغالق؟ هل تواجه صعوبة في دفع فاتورة الكهرباء أو

 اتصل بأحد المواقع المدرجة أدناه لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً!  .PAGEو  LIHEAP / USFالسكان في دفع فواتيرهم من خالل برامج 

 
 مهرجان الخريف العائلي: 

أكتوبر   31سيعقد هذا الحدث المجتمعي المجاني في   لمهرجان الخريف العائلي. United Community Corporationانضم إلى 

لمزيد من المعلومات،   .West Side Park ، 600 S 17th Street ، Newark ، NJمساًء في  1:30صباًحا إلى   11:30من الساعة  

 k.org.info@uccnewar راسل 
 

 
 

 (PPFA)  شركاء الدعوة ألولياء األمور!
 Parentاآلباء واألمهات الراغبين بالبقاء على اطالع بأحدث المعلومات والموارد في مجتمعهم، بنصحون باالنضمام إلى مجموعة 

Partners for Advocacy !  !للبقاء على اتصال   نحن نركز على الدفاع عن مدارسنا، وموارد المجتمع، والتصويت والمزيد

 ! على هذا الرابطوالمشاركة، قم بالتسجيل 
 

https://www.facebook.com/CityofNewark/
mailto:info@uccnewark.org
mailto:info@uccnewark.org
mailto:info@uccnewark.org
https://docs.google.com/forms/d/1lzoUEPwC0uteyY9rCi9b0wqJlQJLQ2n7eI--1Mdk0Iw/edit


 

 : COVID-19خدمات االستشارات بشأن األزمات المتعلقة بفيروس 
العائالت المحتاجة من خالل إتاحة الفرصة للعائالت لالستفادة من   NJ Hope and Healing Crisis Counsellingيساعد برنامج 

جميع الخدمات متاحة عن بعد وللتسجيل عن طريق   الخدمات المجانية مثل إدارة اإلجهاد والموارد والدعم العاطفي وتقنيات االتصال. 
اإللكتروني على   أو عبر البريد 151تحويلة.  9777-509( 973االتصال، تواصل بمكتبهم الرئيسي على )

gpalmer@mhaessexmorris.org . 

 

 
 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 

 


