عائالت  Roxbury 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
يبدأ نموذج ال ُم َج َّمع يوم االثنين  30/11للمدرسة الثانوية والمدرسة اإلعدادية:
تذكير :نخطط للعودة إلى المدرسة بشكل شخصي في "نموذج التعليم ال ُم َج َّمع" ،يوم االثنين  30نوفمبر للمدرسة الثانوية واإلعدادية.
نتطلع إلى رؤية الكل شخصيًا ونراقب بعناية البيانات الصحية في بوسطن للتأكد من أنها آمنة.
تذكيرات  COVID-19للتعليم ال ُم َج َّمع:
بينما نقترب من التعلم ال ُم َج َّمع ،لدى  Roxbury Prepبعض التذكيرات قبل أن يبدأ الطالب في دخول المباني المدرسية:
● يجب أال يأتي الطالب إلى المدرسة إذا كانوا يعانون من أعراض مرتبطة بـ .COVID-19
● سيتم إرسال الطالب الذين يصلون إلى المدرسة ولديهم األعراض إلى المنزل فور وصولهم .سيحتاج ولي األمر  /ولي األمر
إلى اصطحاب الطالب في أقرب وقت ممكن.
● إذا كان الطالب قد سافر خارج الوالية ،فيجب عليك اتباع متطلبات الحجر الصحي لـ Massachusetts COVID-19
قبل أن يُسمح للطالب بالعودة إلى المدرسة.
● يرجى مالحظة أنه في المدرسة سيُطلب من الطالب غسل أيديهم واستخدام معقم اليدين بشكل متكرر .إذا كنت ال ترغب أن
يستخدم طفلك معقم اليدين ،يرجى االتصال بممرضة مدرستك.
 MAالتحصين ضد اإلنفلونزا الموسمية:
على جميع طالب المرحلة  K-12في والية  Massachusettsهذا العام تلقي لقاح اإلنفلونزا الموسمي بحلول  31ديسمبر .2020
يرجى وضع خطة إلحضار الطالب لتلقي لقاح األنفلونزا الموسمية قبل هذا الموعد النهائي وتقديم شهادة التطعيم إلى مدير مكتب
مدرستك .يمكن للطالب الحاصلين على إعفاء طبي أو ديني تقديم دليل على هذا اإلعفاء إلى المدرسة بدالً من أوراق التطعيم .قد ال
يُسمح للطالب الذين لم يحصلوا على لقاحهم بالذهاب إلى المدرسة حتى يكملوا هذا الشرط القائم على مستوى الوالية .يمكنك الحصول
على هذا القاح الهام في الصيدلية المحلية أو مكتب الطبيب أو العيادة الصحية.
اكتشف المزيد عن لقاح االنفلونزا هنا!
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!
ّ
موسم االنتخابات على قدم وساق ،ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تجعل صوتك مسموعا! هناك الكثير على المحك في هذه
االنتخابات :الرعاية الصحية ،وحقوق التصويت ،وحقوق المرأة ،والتعليم ،وحقوق الهجرة ،وغير ذلك الكثير .ضع خطتك للتصويت!
● التسجيل :الموعد النهائي غدا السبت  .10/24يمكنك التسجيل هنا.
● التصويت المبكر :التصويت المبكر متاح في مواقع محددة حتى يوم الجمعة .30/10 ،سيكون موقع التصويت المبكر الخاص
بك مختلفًا عن مكان االقتراع المعتاد ،لذا ابحث عن مواقع االقتراع المبكر هنا.

●

●
●

بطاقات االقتراع بالبريد :إذا كنت قد طلبت بطاقة اقتراع بالبريد فيمكنك اختيار إعادتها بالبريد أو إيداعها في صندوق
اإلقتراع المخصص.
○ أرسلها بالبريد :يجب ختم بطاقات االقتراع بالبريد في موعد ال يتجاوز  3/11ويجب إعادتها إلى مكتب
االنتخابات المحلي في موعد أقصاه .6/11
○ أودعها :ابحث عن مواقع اإليداع المعينة هنا .لن تتمكن من إيداعها في موقع االقتراع الخاص بك خالل يوم
االنتخابات.
تعرف على مكان االقتراع الخاص بك :إذا كنت تخطط للتصويت شخصيًا في يوم االنتخابات  6/11فتحقق من مكان
االقتراع المحدد هنا.
أسئلة :للمساعدة في دعمك خالل عام االنتخابات هذا ،يسعدنا أن نقدم صفحة  Uncommonللتصويت كمصدر! استخدم
هذا الموقع لجميع خطوات وضع خطة تصويت حتى تضمن أن يتم سماع صوتك!

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.

