
 

  األعزاء، Camden Prepعائالت 
 

ومع ذلك،   المستقبلي. االتجاهالنتيجة النهائية لالنتخابات حريصون مثلكم على معرفة  انتظار منذ صباح الجمعة وحتى وقت كتابتنا لهذه الرسالة، ما زلنا في 
  األقل فب ظل استمرار فرز األصوات.يبدو أنه في هذا العام ما زلنا نواجه تحديًا للعيش مع عدم اليقين لفترة أطول على 

 
(: ضمان عافية طالبنا وعائالتنا، وعملنا األساسي  Uncommonعلى الرغم من وجود الكثير من األمور المجهولة، إال أننا نظل واضحين في مهمتنا )

سنستمر في رعاية ودعم بعضنا   ة وكيفية التعامل معها. سندعم طالبنا في فهم اللحظة الحالي  لضمان أن مدارسنا متجذرة في الحب والفرح والصمود والعدالة.
  ( في الدفاع عن مجتمعاتنا والتأكد من أن طالبنا مستعدون ليكونوا قادة الغد.Uncommonوبغض النظر عن نتيجة االنتخابات، ستستمر ) البعض.

 
واألهم من ذلك كله، شكراً على   ى الرغم من التحديات التي يمثلها الوباء.خاصةً، اإلدالء بصوتك عل  -شكًرا لك على كل ما قمت به في هذه الدورة االنتخابية  

 وجودك الثابت والتزامك الذي ال يتزعزع تجاه طالبنا، مما ضمن ثباتهم حتى في هذه األوقات المضطربة. 
 

 تحديثات المدرسة 

 تحديث سياسة بقاء الطالب في المنزل، وإرساله إلى المنزل، وإذن للعودة إلى المدرسة: 
في المنزل قبل اليوم   COVID-19، والذين يعانون من أعراض COVID-19الذين يتعرضون لـ  Uncommonب مدارس لقد قمنا بتحديث سياستنا لجميع طال 

تتضمن هذه السياسة التعريف   . COVID-19خالل اليوم الدراسي، أو يصابون بحاالت مشتبه بها أو مؤكدة من   COVID-19الدراسي، أو يعرضون أعراض 

 . 2020أكتوبر  22لسيطرة على األمراض في  المحدث لالتصال الوثيق من مركز ا
 

للحصول على أحدث   cdc.govيرجى الرجوع إلى  ويمكن أن تتغير في أي وقت.  COVID-19األعراض أدناه مرتبطة حاليًا بـ  : COVID-19أعراض مرض 

 المعلومات. 

فهرنهايت أو أعلى عندما تقاس   100.0درجة حرارة   ●

 عن طريق الفم 
 الشعور بالبرد  ●
 سة التذوق أو الشم فقدان حا  ●
 ضيق التنفس أو صعوبة التنفس  ●
 السعال  ●

 اإلعياء ●
 آالم في العضالت أو الجسم  ●
 صداع الراس  ●
 الحلق  التهاب ●
 احتقان أو سيالن األنف  ●
 الغثيان أو القيء  ●
 إسهال  ●

 سياسات: 
 

هل أنا بحاجة   سيناريو 
 للبقاء في المنزل؟ 

يؤكد متى يمكنني العودة  من  من هم الواجب تحذيرهم؟  إلى متى أبقى في المنزل؟ 
 إلى المدرسة / العمل؟ 

االختالط القريب  
/   

 التعرض 

  يوم من وقت التعرض  14 نعم
 

  الصحي،إذا ظهرت األعراض أثناء الحجر 
 فراجع "األعراض" أعاله 

يجب على الوصي االتصال بالمدرسة  
لإلبالغ عن التعرض؛ تواصل مع مقدم  

 الخدمات الطبية 

 مدير العمليات

أظهر عرًضا  
واحًدا على  

األقل مرتبًطا  
بشكل شائع بـ  

COVID19 

 متطلبات:  3تلبية   :1الخيار  نعم
  أيام منذ ظهور األعراض؛ 10 -
ساعة دون اإلصابة الحمى   24مرور   -

  وبدون استخدام خافض للحرارة؛
  COVID-19تتحسن األعراض األخرى لـ  -

)قد يستمر فقدان حاسة التذوق والشم  
ر بعد التعافي وال داعي ألسابيع أو شهو 

 لتأخير نهاية العزل( 
 

 متطلبات:  3تلبية   :2الخيار 
سلبية،    COVID-19تلقي نتيجة اختبار  -

  وتقديمها إلى مدير العمليات؛
 ساعة دون الشعور بالحمى؛  24 -

يجب على الوصي االتصال بالمدرسة  
لإلبالغ عن التعرض؛ تواصل مع مقدم  

 الخدمات الطبية 

 مدير العمليات



 

  COVID-19تتحسن األعراض األخرى لـ  -

)قد يستمر فقدان حاسة التذوق والشم  
ألسابيع أو شهور بعد التعافي وال داعي 

 لتأخير نهاية العزل( 

تشخيص  
 إيجابي 

 متطلبات:  3تلبية  نعم
  أيام منذ ظهور األعراض؛ 10 -
ساعة دون اإلصابة الحمى   24مرور   -

  وبدون استخدام خافض للحرارة؛
  COVID-19تتحسن األعراض األخرى لـ  -

)قد يستمر فقدان حاسة التذوق والشم  
ألسابيع أو شهور بعد التعافي وال داعي 

 لتأخير نهاية العزل( 
 

إذا تعذر تلبية جميع المعايير الثالثة، يجب على  
حتى يتم    الطالب أو الموظف البقاء في المنزل

 استيفاء المعايير الثالثة جميعها

يجب على الوصي االتصال بالمدرسة  
لإلبالغ عن التعرض؛ تواصل مع مقدم  

 الخدمات الطبية 
 
 

 مدير العمليات
 
 

 اتبع إرشادات الوالية  نعم السفر 
 

  الصحي،إذا ظهرت األعراض أثناء الحجر 
 فراجع "األعراض" أعاله 

 مدير العمليات 

 

 مصادر 

 ! Uncommon, شهر الصحة الجسدية في iنوفمبر / تشرين الثاني  ركن العافية:
نتعلم االستماع إلى أجسادنا   عن طريق التمارين الرياضية واألكل الصحي والنوم لتنمية عقولنا وأجسادنا من أجل صحة وأداء أمثل.  جسد صحينحافظ على 

إلى نمط   العافية الجسدية مهمة ألنها تشجع مبادئ الصحة الجيدة والمعرفة، والتي تؤثر على أنماط السلوك التي تؤدي عندما نصبح أكثر وعياً بصحتنا الجسدية.
 كما أنها تعزز العادات الصحية اإليجابية التي يمكن أن تساعد في تقليل إجهادنا وتقليل مخاطر المرض وزيادة طاقتنا.  حياة صحي.

 
 فيما يلي بعض الموارد لتحسين صحتك البدنية لك ولعائلتك! 

  تحدي نوفمبر للعافية  ●
 نشطة تدريبات ، مبادرة نحن نستطيع، كن نشيًطا في المنزل ●

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_oIssULEk0
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/
https://www.youtube.com/channel/UCBINFWq52ShSgUFEoynfSwg
https://www.youtube.com/channel/UCBINFWq52ShSgUFEoynfSwg
https://www.youtube.com/channel/UCBINFWq52ShSgUFEoynfSwg


 

 
 

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

  4:00ظهًرا حتى   1:00من الساعة   CAMcare Health Corporationانظر أدناه لالطالع على فرص االختبار المحلية التي تقدمها شركة  موقع االختبار.

 لتحديد موعد.  2400- 583(  856يرجى االتصال بالرقم التالي ) مساًء.
 الخميس  -االثنين 
 الصحي  Gatewayمركز 

 Federalشارع  817
Camden, NJ 08102 

 
 الثالثاء فقط 

CAMcare East 
 Federalشارع  2610

 
 دون الحاجة إلى ترشيح الطبيب  -Camdenفي  COVIDاختبار  Project Hopeبالشراكة مع   Cathedral Kitchenتقدم 

 Federal Street، Camden، NJ 1514مساًء ، ساحة انتظار سيارات الكاتدرائية،  4- 2أيام الخميس،   ●
 

 مساعدة الوجبات العائلية:  

  Touch New Jersey  أو  Food Bank of South Jerseyإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى طعام، فيرجى مراجعة مواقع ويب   ●

 : : هنا  األحداث القادمة مذكورة أدناه ويمكنك العثور على معلومات إضافية   للعثور على توزيعات الطعام في منطقتك.
 26th Street andالواقعة في  Christusمساًء من الطابق السفلي لكنيسة  30:  6-30:  2كل ثالث أربعاء من  بالحي: SSJمائدة طعام مركز  ●

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

08103 
يرجى المشاركة وإعالم   خالل هذا الوباء.  Camdenنحن نواصل مهمتنا لمساعدة عائالت  :Heart of Camdenمن  الطعام المجانيتوزيع  ●

 ,Broadway Ave 1840مساًء،  3صباًحا حتى   11:30نهم سيواصلون تتلقي الطعام حتى عيد الشكر يوم الخميس من الساعة العائالت بأ
Camden, NJ, 08104. ( 856اتصل بالرقم  )للحصول على مزيد من معلومات.  7011- 966 

 على النحو التالي:  Camdenويكون جدول  -سنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة، مع متابعة بعيدة اجتماعيًا  : Virtua Mobile Marketسوق  ●
 Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden -مساًء   1:30ظهًرا حتى   12أيام الثالثاء، من الساعة   ○

https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
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=b4f1d12558&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b4f1d12558&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b4f1d12558&e=bdfd219035


 

قسم الطوارئ موقف السيارات )الدخول من    -مركز الصحة   -  Virtua Camdenمساًء،  4مساًء إلى   2:30من   Camdenأيام األربعاء،  ○

Mt. Ephraim Avenue) ،1000 Atlantic Avenue، Camden.   لديك أسئلة، ال تتردد في مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على

VirtuaMFM@virtua.org 
  معامالتدون الحاجة ألي  -  Federal Street، Camden 856964.6771 1514وجبات الطعام والبقالة، العنوان  Cathedral Kitchenتقدم  ●

 ورقية! 
 اختيار أدوات النظافة الالزمة  - العناية الشخصية  مساًء: 5- 30: 2االثنين،  ○
 تتوفر خيارات من منتجات البقالة في السوق وكنب مجانية من المكتبة المتحركة.  مساًء:  5- 15: 3كل أربعاء،   ○
 نقدم وجبات ساخنة عند الباب، باإلضافة إلى أكياس الطعام وزجاجات المياه.  مساًء:  1  -لسبت، من الظهر  مساًء وا 5-15:  3أيام األربعاء،  ○

 Camden Arts Yard - 317 Marketسيعقد هذا الحدث في  مساًء. 1صباًحا حتى   10نوفمبر من الساعة  26ليوم عيد الشكر،   Camdenنسخة  ●
Street، Camden، NJ 08102.   لمزيد من المعلومات، انقر هنا،  والضروريات متاحة مجاناً!الطعامlea en Español.  

 

 
 موارد المجتمع:  

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

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

 Cooperاآلن دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بالشراكة مع كلية كوبر للطب ) Promise Neighborhood Family Successيقدم مركز  ●
Medical School!) !اتصل للتسجيل: إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه مهتًما بفصول مجانية في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، يرجى التواصل معنا 

  lea en Español.هنا، لمزيد من المعلومات، انقر .8096- 964- 856
صباًحا حتى    11:30. لوازم تنظيف مجانية ومنتجات شخصية لجميع أفراد األسرة كل يوم خميس من الساعة  The Heart of Camden Incتقدم  ●

 للحصول على مزيد من معلومات.  1212- 966(  856اتصل بالرقم )  .Broadway Ave، Camden، NJ، 08104 1840مساًء في  2:30

http://bit.ly/JSYES
http://bit.ly/JSYES
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=a25115fb68&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=a25115fb68&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6342feb783&e=bdfd219035


 

 

● FCHS Camden County, Rutgers Cooperative Extension   سيستضيفون سلسلةFacebook LIVE   مساًء   2كل يوم جمعة في الساعة

تعرف على كيفية تحديد الخيارات الصحية في المتاجر وتعلم   لعرض طهي باستخدام مكونات ميسورة التكلفة موجودة في العديد من المتاجر الشائعة.
  لمزيد من المعلومات  يعة والوجبات الخفيفة والمشروبات للعائالت واألشخاص من جميع األعمار!أفكاًرا للوجبات السر

https://fb.me/e/1a3hKcTf3  هذا المنشور.أو انظر  
الضروريات والكتب في هذا الخريف، من  Broadway Camden، NJ 08104 1801، الواقع في  Mighty Writers Camdenيقدم كتاب  ●

اتصل بالرقم   أسئلة: ورش عمل عبر اإلنترنت.  Mighty Writers Camdenكما تقدم   مساًء.  1ظهًرا حتى   12ين إلى الخميس، من الساعة  االثن 

 cbuck@mightywriters.org أو أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى  295-1048( 856)

 

لك وأنت في سيارتك في مواقع   Camdenت التباعد االجتماعي، يتم إجراء برنامج لقاح اإلنفلونزا لهذا العام والذي تقدمه مقاطعة الستيعاب توصيا   ●

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

 أحداث المجتمع:  
 Wiggins Waterfront Park, 1ظهًرا. أيام األحد في    1صباًحا حتى الساعة  8من الساعة  The Masked Melanin Market يقام  ●

Riverside Drive, Camden. .أقنعة الوجه.  ارتداءيلزم  ستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين 
 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=59503bf6e5&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=59503bf6e5&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=dbebd1b159&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=dbebd1b159&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=92720b368d&e=bdfd219035
mailto:cbuck@mightywriters.org
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


 

  المساعدة التعليمية لرعاية الطفل برنامج  تذكير:
يمكن   2020التمويل وستكون المساعدة متاحة حتى ديسمبر  انتهاءسيظل مفتوح حتى   COVID-19باب التقديم لبرنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل أثناء 

لألسر المؤهلة التي تحتاج إلى رعاية أطفال ألطفالها في سن المدرسة حيث تم افتتاح المدارس عن بُعد التقدم عبر اإلنترنت على  
www.childcarenj.gov/COVID19.  مليون دوالر أعلن عنها الشهر الماضي الحاكم مورفي لدعم   250المساعدة الدراسية هي جزء من خطة بقيمة

دوالر وتحتاج إلى رعاية   75,000سيوفر هذا البرنامج الجديد مساعدة تعليمية لعائالت والية نيو جيرسي التي يصل دخلها إلى   املة ورعاية األطفال.األسر الع

ه منشورات تحتوي على مزيد  ستجد أدنا سينظر القسم في الطلبات حتى يتم استنفاد التمويل. أطفال بدوام كامل أو جزئي وفقًا لجدول التعليم عن بعد في مدرستهم.
 . ةباإلسباني من المعلومات والتفاصيل حول البرنامج. متوفر 

 

 
 اليوم!   التسجيلمن خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على  Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن 

  
 . هنافيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية  إليك،إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني 

 
 

https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&&id=f4255c709c

