
 

  األعزاء، North Star عائالت 
 

لقد عهدت إلينا بأطفالك الجميلين الموهوبين ونسعى جاهدين لدعم وتكريم هذه المسؤولية كل   .امتنانامع اقتراب عطلة عيد الشكر، دعونا نتوقف للحظة إلظهار 
 ونحن نقف في هذا العام غير المسبوق من التعليم عن بعد والتعليم المجمع.نحن ممتنون جًدا لدعمكم وشراكتكم  بالطبع لم نتمكن من القيام بعملنا بدونك. يوم.

نحن ممتنون جًدا الستثمارك المستمر في مجتمع مدرستنا  إن تفانيك يلهمنا ألننا نعلم أنكم كآباء ومقدمي رعاية تقومون بالكثير خالل هذه األوقات الصعبة.
 وصحية.  ونتمنى لك ولعائلتك عطلة عيد شكر سعيدة ومريحة 

 

 تحديثات المدرسة 

 توزيع الطعام عن بعد:  
( مؤهلين  North Starجميع طالب ) وجبات الطعام للطالب أثناء التعلم عن بُعد.( في تقديم North Star Academyستستمر أكاديمية نورث ستار )

 (. North Starللحصول على وجبات )اإلفطار والغداء( في موقع توزيع الطعام الخاصة ب )
 

 West Side Parkحرم   Vailsburgحرم  موقع توزيع المواد الغذائية 

 18 جادة  Hazelwood 571شارع  24 العنوان 

 االثنين والخميس أيام التوزيع 

 مساءً  2:00 -صباحاً    10:00 ساعات التوزيع 

 االثنين: ثالث وجبات فطور وثالث وجبات غداء  عدد الوجبات لكل طالب 

 الخميس: وجبتان فطور وثالث وجبات غداء 

 
 

يرجى مالحظة أنه سيتم توفير هذه   قد تذهب العائالت إلى أي موقع توزيع. الوجبات من قبل الطالب أو الوالد أو أي فرد آخر من أفراد األسرة. استالميمكن 
 إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، فيرجى التواصل مباشرة مع مدرستك.  الخدمة حتى يتم إعادة فتح مبانينا.

 مصادر 

 ! Uncommon, شهر الصحة الجسدية في iنوفمبر / تشرين الثاني  ركن العافية:
، نحن متحمسون لمشاركة بعض موارد العافية الخاصة بعادات األكل  (Uncommonمع استمرارنا خالل شهر نوفمبر باعتباره شهر الصحة البدنية في ) 

 م الصحي. والنو

  حياة نشط أكل صحي / أسلوب ، (Snack Shackلعبة ) ، My Plate Kids’ Placeمصادر األكل الصحي:  ●

 الدليل النهائي للتغذية أثناء النوم، تطبيقات للنوم 10أفضل  ، النوم لألطفال   موارد النوم الصحي: ●

 
  برنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل  تذكير:

 2020التمويل وستكون المساعدة متاحة حتى ديسمبر  انتهاءسيظل مفتوح حتى   COVID-19باب التقديم لبرنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل أثناء 
يمكن 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.  ن عنها الشهر الماضي الحاكم مورفي لدعم  مليون دوالر أعل 250المساعدة الدراسية هي جزء من خطة بقيمة

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

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

https://www.choosemyplate.gov/browse-by-audience/view-all-audiences/children/kids
https://foodhero.org/kids
https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/whyville-snack-shack-games
https://snapedny.org/wp-content/uploads/2019/11/DGTipsheet25HealthyEatingActiveLifestyle.pdf
http://sleepforkids.org/
http://sleepforkids.org/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/317816#وقت النوم
https://infographicjournal.com/wp-content/uploads/2016/02/180_Nutrition_Sleep_Infographic1.png


 

 
 

 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   مساًء.  8يتطلب هذا التسليم التسجيل المسبق كل أسبوع بحلول يوم األحد الساعة   للعائالت المحتاجة.

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

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

القريبين باستخدام "البحث عن خدمة الرسائل النصية   NJحدد موقع إحدى شركاء بنك الطعام المجتمعي في NJ :بنك الطعام المجتمعي في   ●

للحصول على   7776-224-908" للغة اإلسبانية إلى الرقم Comida" للغة اإلنجليزية أو "FindFoodوى إرسال كلمة "ما عليك س لألغذية".

 ومطابخ الحساء والمالجئ المرسلة في غضون ثواٍن.  CFBNJعناوين وأرقام هواتف أقرب مخازن طعام من شركاء 

تفتح  .Newarkالبس والوجبات الساخنة وأكياس الطعام لسكان الم Bessie Green Communityتوفر  : Bessie Greenتوزيع مجتمع   ●

Bessie Green  انظر النشرة المرفقة لمزيد من التفاصيل.  مساًء من االثنين إلى الجمعة.  1صباًحا حتى   10أبوابها من الساعة 

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

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

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


 

 
حفلة عيد الشكر في الجناح الجنوبي وسيكون هناك إهداء للديك  Chancellor Avenueالثانوية ومدارس  Weequahicستستضيف مدرسة  ●

،  beyond meatستتوفر أيًضا المنتجات الطازجة،  مساًء. 2صباًحا حتى   9نوفمبر من الساعة   21سيقام الحدث يوم السبت  والمعطف!الرومي 

 حتى نفاد اإلمدادات.  Medicaidالمجاني، واشتراكات   Covid-19واختبار 

 
 

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

 St. James Socialإذا كنت تكافح من أجل دفع اإليجار أو تواجه اإلخالء أو بال مأوى حاليًا، خدمات  خدمات سانت جيمس االجتماعية: ●
Services .يمكن لسكان  لديها أموال متاحة لمساعدتك في دفع فواتيركNewark ( 973االتصال بالرقم  )لبدء عملية الفرز المسبق.  4007- 624 

● La Casa de Don Pedro:  يساعدLa Casa de Don Pedro   األسر المؤهلة في إدارة تكاليف التدفئة المنزلية والطاقة من خالل برامج

LIHEAP / USF.  قم بزيارةassistance -energy-http://www.lacasanwk.org/home .لتقديم الطلب 

 
 : COVID-19الموارد الطبية /  

  COVID-19اختبار حدث   Research With a Heartستستضيف مدرسة روتجرز نيو جيرسي الطبية بالتعاون مع  :Rutgers IDPعيادة  ●

)مركز الرعاية    Bergen Street Newark، NJ 07103 140في   مساءً  4ظهًرا حتى   12نوفمبر من الساعة   21السبت  يوم  مجاني

باإلضافة إلى الموارد والوصالت   تبار مجاني لفيروس نقص المناعة البشريةاخهذا الحدث مفتوح للجميع، وسيتم أيًضا تقديم  اإلسعافية(
 مساًء!  2  -صباًحا    9:30 مجانًا من االثنين إلى الخميس.  COVID-19مفتوحة أيًضا الختبار  IDPعيادة   ملحوظة: األخرى بالخدمات.

http://www.lacasanwk.org/home-energy-assistance


 

 

 
االختبار   حتى لو لم تظهر عليك األعراض.  COVID-19على الخضوع الختبار   Newarkيتم تشجيع جميع عائالت  :Newarkمواقع اختبار   ●

 قائك. مع عائلتك وأصد هذه المعلومات مشاركة  يرجى مجاني وال يتطلب تأمينًا.

 

https://newarkcovid19.com/programs/testing
https://newarkcovid19.com/programs/testing


 

أو اتصل بمكتب إدارة   www.EssexCOVID.orgلتحديد موعد في موقع اختبار المقاطعة، تفضل بزيارة  :Essexمواقع اختبار مقاطعة   ●

سيتم تحديد المواعيد   مساًء(. 11صباًحا حتى   7)سيتم فتح مركز االتصال من الساعة   .973-324-9950على   Essexالطوارئ في مقاطعة 

أي شخص يقوم بتحديد موعد سيحصل على رقم تأكيد؛ يجب على سكان المقاطعة إحضار رقم التأكيد معهم في   مساًء.  12صباًحا إلى   9من 

 موعدهم.

 
  : شركاء الدعوة من أولياء األمور

سنناقش نتيجة االنتخابات الحالية وماذا تعنية لمجتمعاتنا، باإلضافة إلى مشاركة األدوات   للدعوة لهذا العام!انضم إلينا في أول ورشة عمل افتراضية 
 اختر من بين تاريخين. والموارد حول كيفية الدفاع عن مدارسنا وطالبنا ومجتمعنا.

 
 مساءً  7:00  -  5:30  2020نوفمبر  24الثالثاء ظهًرا أو  12صباًحا حتى   10من الساعة   2020نوفمبر  21السبت  التواريخ: ●
 https://uncommonschools.zoom.us/j/99716770727 Zoomرابط الفيديو على برنامج  ●
 16770727- 997 :االجتماع | رقم  Zoom:  (646 )558 -8656رابط االتصال على برنامج  ●

 
 . للحصول على تحديثاتنا لتلقي مزيد من المعلومات حول هذا الحدث وغيرها! سجل 

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

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

 
 

http://www.essexcovid.org/
https://uncommonschools.zoom.us/j/99716770727
https://docs.google.com/forms/d/1lzoUEPwC0uteyY9rCi9b0wqJlQJLQ2n7eI--1Mdk0Iw/edit

