
 

  األعزاء، North Starعائالت 
 

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 

 التعليم عن بُعد خالل األسبوعين الماضيين.شكًرا لكم مرة أخرى على تفهمك وصبرك ومرونتك عند عودتنا إلى 
 

باإلضافة إلى   قاييس المذكورة.كما شاركناكم في بريدنا اإللكتروني األخير، كنا نراقب البيانات الصحية الحكومية والمحلية الرئيسية، وشهدنا ارتفاًعا ثابتًا في الم
للمساعدة في إبطاء ارتفاع عدد   Newarkالسالمة، مما يشير إلى حاجة جميع مجتمعات مواصلة احتياطاتها المتزايدة للصحة و Newarkذلك، اختارت مدينة 

 الحاالت. 
 

٪ حتى يوم الثالثاء،  100ستواصل اعتماد التعليم عن بُعد بنسبة   North Starنتيجة لهذه التطورات، نكتب لنشارك أن جميع مدارس  ●

  .2021يناير   19
 . North Star Academyينطبق هذا اإلغالق على جميع مدارس   ●

 
بينما كنا نأمل في البداية أن تسمح لنا البيانات بإعادة فتح باب التعليم الشخصي في وقت أقرب، تظل صحة   نحن بالتأكيد ال نتخذ مثل هذا القرار باستخفاف.

نحو إعادة الفتح مع  والتواصل معكم بشأن تقدمنا  COVID-19سنواصل تقييم جميع البيانات الحكومية والمحلية المتعلقة بـ  وسالمة مجتمعنا على رأس أولوياتنا.

 بعد.يناير، وفي تلك األثناء نتطلع إلى مواصلة تعزيز برنامج التعلم عن  19اقترابنا من تاريخ 
 

ع على االستمرار في اتباع  نشجع جميع أفراد المجتم كما سبق وذكرنا، نواصل العمل بنشاط مع وزارة الصحة ونتبع إرشادات الخبراء لضمان سالمة مجتمعنا. 
 إرشادات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها لمنع انتشار المرض: 

 ارتِد كمامة في األماكن العامة وعندما تكون على مقربة من اآلخرين.  ●
 أقدام من اآلخرين.  6حافظ على مسافة آمنة ال تقل عن   ●
  ثانية على األقل(.  20ن لمدة  اغسل يديك بشكل متكرر وفعال )باستخدام الماء والصابو ●
 ٪ على األقل من الكحول. 60إذا لم يتوفر الصابون والماء، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على   ●
  لمس عينيك وفمك وأنفك. بوأنفك. تجن تجنب لمس عينيك وفمك   ●
  المهمالت.قم بتغطية وجهك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس ثم قم برمي المنديل في سلة  ●
  قم بتنظيف وتعقيم األسطح أو األشياء التي تلمسها بشكل متكرر )الهاتف، الجهاز اللوحي، جهاز التحكم عن بعد(. ●
 ساعة على األقل بعد انتهاء الحمى.  24يرجى البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض ولمدة   ●
 فور التعرض.   COVIDمعروف أنه مصاب بفيروس يوًما بعد االتصال الوثيق بشخص  14يجب علينا عزل أنفسنا لمدة   ●

    
إذا كانت لديك أسئلة للمدرسة، الرجاء   إذا كانت لديك أنت أو أحد أفراد أسرتك مخاوف أو أسئلة طبية، يرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية األساسي لعائلتك.

 أسرع وقت ممكن. إرسال بريد إلكتروني إلى مدرسة طفلك مباشرةً حتى يمكن الرد عليها في 
 

 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 
 اإلعياء ●
 آالم في العضالت أو الجسم  ●



 

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

 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 -
  COVID-19تتحسن األعراض األخرى لـ  -

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

 لتأخير نهاية العزل( 

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

 الخدمات الطبية 

 مدير العمليات

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 ●

 

 
 

  المساعدة التعليمية لرعاية الطفلبرنامج   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 

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


 

 
 

 مساعدة الوجبات العائلية  
 يرجى االطالع أدناه للحصول على برامج المساعدة الوجبات: 

والمتطوعين توصيل الوجبات كل يوم أربعاء   Hello Freshو  Table to Tableيقدم الحاكم بركة بالشراكة مع  أربعاء الحاكم لتوزيع الطعام: ●

يمكن للمقيمين الذين يحتاجون إلى طعام أن   مساًء.  8يتطلب هذا التسليم التسجيل المسبق كل أسبوع بحلول يوم األحد الساعة   للعائالت المحتاجة.

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

 مساًء، ويتم إجراء مكالمة قبل التسليم.  4و صباًحا   10الوجبات عادة بين الساعة 

 القريبين باستخدام "البحث عن خدمة الرسائل النصية لألغذية". NJحدد موقع إحدى شركاء بنك الطعام المجتمعي في NJ :بنك الطعام المجتمعي في   ●
للحصول على عناوين وأرقام   7776-224-908" للغة اإلسبانية إلى الرقم Comida" للغة اإلنجليزية أو " FindFoodى إرسال كلمة "ما عليك سو

 ومطابخ الحساء والمالجئ المرسلة في غضون ثواٍن.  CFBNJهواتف أقرب مخازن طعام من شركاء 

 Bessieتفتح  .Newarkبس والوجبات الساخنة وأكياس الطعام لسكان المال Bessie Green Communityتوفر  : Bessie Greenتوزيع مجتمع   ●
Green  انظر النشرة المرفقة لمزيد من التفاصيل.  مساًء من االثنين إلى الجمعة.  1صباًحا حتى   10أبوابها من الساعة 

 
 106ظهًرا في    2ظهًرا حتى   12بقالة كهدية مجانية كل خميس من الساعة   New Hope Baptist Churchستوفر   توزيع مجتمع األمل الجديد:  ●

Sussex Avenue، Newark، NJ.  .انظر النشرة المرفقة لمزيد من التفاصيل 

https://www.facebook.com/CityofNewark/


 

 
 

 موارد المجتمع  
 يُرجى االطالع أدناه للحصول على موارد إضافية متاحة لك ولعائلتك:

  St. James Social Servicesإذا كنت تكافح من أجل دفع اإليجار أو تواجه اإلخالء أو بال مأوى حاليًا، خدمات  االجتماعية:خدمات سانت جيمس  ●

 لبدء عملية الفرز المسبق.  4007- 624(  973االتصال بالرقم )  Newarkيمكن لسكان  لديها أموال متاحة لمساعدتك في دفع فواتيرك.

● La Casa de Don Pedro:  د يساعLa Casa de Don Pedro  األسر المؤهلة في إدارة تكاليف التدفئة المنزلية والطاقة من خالل برامجLIHEAP 
USF / .  قم بزيارةassistance -energy-http://www.lacasanwk.org/home .لتقديم الطلب 

إذا كنت تكافح من أجل دفع فاتورة الطاقة الخاصة بك أو تتلقى إشعارات   (:United Community Corporationمع المتحدة )مؤسسة المجت ●

 United Communityتساعد شركة  مساعدتك. United Community Corporationيمكن لمؤسسة المجتمع المتحدة  التشغيل،إيقاف 
Corporation  خالل برامج السكان في دفع فواتيركم منLIHEAP / USF وPAGE .  !ًاتصل بأحد المواقع المدرجة أدناه لمعرفة ما إذا كنت مؤهال 

 

 
 

 (PPFA)  شركاء الدعوة من أولياء األمور!   
إذا كنت مهتًما بالبقاء على اتصال   ( يجتمعون بانتظام لمشاركة أحدث المعلومات والموارد في مجتمعنا.PPFAال يزال شركاء الدعوة من أولياء األمور! ) 

 !هنا بمجتمعنا أو ترغب فقط في أخذ استراحة من روتينك المعتاد، فاشترك

 
 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 

 
 

http://www.lacasanwk.org/home-energy-assistance
https://docs.google.com/forms/d/1lzoUEPwC0uteyY9rCi9b0wqJlQJLQ2n7eI--1Mdk0Iw/edit
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&&id=f4255c709c

