عائالت  Camden Prepاألعزاء،
مع اقتراب عطلة عيد الشكر ،دعونا نتوقف للحظة إلظهار امتنانا .لقد عهدت إلينا بأطفالك الجميلين الموهوبين ونسعى جاهدين لدعم وتكريم هذه المسؤولية كل
يوم .بالطبع لم نتمكن من القيام بعملنا بدونك .نحن ممتنون جدًا لدعمكم وشراكتكم ونحن نقف في هذا العام غير المسبوق من التعليم عن بعد والتعليم المجمع.
إن تفانيك يلهمنا ألننا نعلم أنكم كآباء ومقدمي رعاية تقومون بالكثير خالل هذه األوقات الصعبة .نحن ممتنون جدًا الستثمارك المستمر في مجتمع مدرستنا
ونتمنى لك ولعائلتك عطلة عيد شكر سعيدة ومريحة وصحية.
تحديثات المدرسة
توزيع وجبات التعلم عن بعد:
ستستمر مدرسة كامدن للتعليم األساسي ( )Camden Prepفي تقديم وجبات الطعام للطالب أثناء التعلم عن بُعد .سيكون جميع طالب ()Camden Prep
ظهرا في حرم ( Mt.
مؤهلين لتلقي وجبات الطعام .ستكون خدمة استالم الطعام متاحة أيام الثالثاء والخميس من الساعة  10صبا ًحا حتى الساعة 12
ً
 )Ephraimفي (.)1575 Mt. Ephraim Ave
● الطالب الذين يحضرون يوم الثالثاء سيحصلون على وجبات الطعام يومي األربعاء والخميس
● الطالب الذين يحضرون يوم الثالثاء سيحصلون على وجبات الطعام يومي األربعاء والخميس
يمكن استالم الوجبات من قبل الطالب أو الوالد أو أي فرد آخر من أفراد األسرة .يرجى مالحظة أنه سيتم توفير هذه الخدمة لمدة طوال فترة التعلم عن بعد.
مصادر
ركن العافية :نوفمبر  /تشرين الثاني  ,iشهر الصحة الجسدية في !Uncommon
مع استمرارنا خالل شهر نوفمبر باعتباره شهر الصحة البدنية في () ،Uncommonنحن متحمسون لمشاركة بعض موارد العافية الخاصة بعادات األكل
والنوم الصحي.
●
●

مصادر األكل الصحي ، My Plate Kids’ Place:لعبة ( ،)Snack Shackأكل صحي  /أسلوب حياة نشط
موارد النوم الصحي :النوم لألطفال ،أفضل  10تطبيقات للنوم ،الدليل النهائي للتغذية أثناء النوم

مواقع اختبار :COVID-19:
يتم تشجيع جميع عائالت  Camdenعلى الخضوع الختبار  COVID-19حتى لو لم يكن لديك أي أعراض .الرجاء النقر فوق هذا الراباط للعثور على
ظهرا
معلومات موقع االختبار .انظر أدناه لالطالع على فرص االختبار المحلية التي تقدمها شركة  CAMcare Health Corporationمن الساعة 1:00
ً
حتى  4:00مسا ًء .يرجى االتصال بالرقم التالي ( 2400-583 )856لتحديد موعد.
االثنين  -الخميس
مركز  Gatewayالصحي
 817شارع Federal
Camden, NJ 08102
الثالثاء فقط
CAMcare East
 2610شارع Federal
تقدم  Cathedral Kitchenبالشراكة مع  Project Hopeاختبار  COVIDفي  -Camdenدون الحاجة إلى ترشيح الطبيب
● أيام الخميس 4-2 ،مسا ًء  ،ساحة انتظار سيارات الكاتدرائية1514 Federal Street، Camden، NJ ،
مساعدات الوجبات العائلية:
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى الطعام ،فيرجى زيارة Food Bank of South Jersey.األحداث القادمة مذكورة أدناه ويمكنك
العثور على معلومات إضافية هنا ::
●
●
●

مائدة طعام مركز  SSJبالحي :كل ثالث أربعاء من  30 :6-30 :2مسا ًء من الطابق السفلي لكنيسة  Christusالواقعة في 26th Street and
Hayes Street, Camden, NJ 08105
الوحدة البورتوريكية للتقدم ( )PRUPو  :Cathedral Kitchen Driveكل يوم أربعاء من  3-1مسا ًء يقام في 818 S. Broadway Camden
NJ، 08103
توزيع الطعام المجاني من  :Heart of Camdenنحن نواصل مهمتنا لمساعدة عائالت  Camdenخالل هذا الوباء .يرجى المشاركة وإعالم

●

●

●

العائالت بأنهم سيواصلون تتلقي الطعام حتى عيد الشكر يوم الخميس من الساعة  11:30صبا ًحا حتى  3مسا ًء1840 Broadway Ave, ،
 .Camden, NJ, 08104اتصل بالرقم ( 7011-966 )856للحصول على مزيد من معلومات.
سوق  :Virtua Mobile Marketسنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة ،مع متابعة بعيدة اجتماعيًا  -ويكون جدول  Camdenعلى النحو التالي:
ظهرا حتى  1:30مسا ًء Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden -
○ أيام الثالثاء ،من الساعة 12
ً
○ أيام األربعاء Camden ،من  2:30مسا ًء إلى  4مسا ًء - Virtua Camden ،مركز الصحة  -قسم الطوارئ موقف السيارات
(الدخول من ) .1000 Atlantic Avenue، Camden ،Mt. Ephraim Avenueلديك أسئلة ،ال تتردد في مراسلتنا عبر البريد
اإللكتروني على VirtuaMFM@virtua.org
تقدم  Cathedral Kitchenوجبات الطعام والبقالة ،العنوان  - 856964.6771 Camden ، 1514 Federal Streetدون الحاجة ألي
معامالت ورقية!
○ االثنين 5-30 :2 ،مسا ًء :العناية الشخصية  -اختيار أدوات النظافة الالزمة
○ كل أربعاء 5-15 :3 ،مسا ًء :تتوفر خيارات من منتجات البقالة في السوق وكنب مجانية من المكتبة المتحركة.
○ أيام األربعاء 5-15 :3 ،مسا ًء والسبت ،من الظهر  1 -مسا ًء :نقدم وجبات ساخنة عند الباب ،باإلضافة إلى أكياس الطعام وزجاجات
المياه.
 In Collaborationتقدم  :Everybody Eatsنسخة  Camdenليوم عيد الشكر 26 ،نوفمبر من الساعة  10صبا ًحا حتى  1مسا ًء .سيعقد هذا
الحدث في  .Camden Arts Yard - 317 Market Street، Camden، NJ 08102الطعام والضروريات متاحة مجاناً!

●

ظهرا حتى 6
انضم إلى عمدة مدينة  Camdenفرانك موران وسيدة  Camdenاألولى إيفيت موران في  20نوفمبر  2020من الساعة 12
ً
مسا ًء لحضور حدث إهداء الديك رومي السنوي الثالث لمدينة  .Camdenيتم تقديم الديوك الرومية مجا ًنا بفضل التبرعات السخية من قبل
الشركات التي تتخذ من  Camdenمقرا ً لها NFI، American Water & The Michaels Organization. :الحضور فقط لسكان مدينة
 ،Camdenمن يأتي أوالً يخدم أوالً ،مع مراعاة التباعد االجتماعي والحضور بالقناع الواقي .يجب التسجيل مسبقًا على
Mayormoranturkeydrop2020.eventbrite.com

●

يقدم مركز  Krocفي  Camdenمائدة " "Drive Thruباإلضافة إلى مائدة عادية .اتصل على  4871-379-856لتحديد موعد .قم بزيارة

 www.camdenkroccenter.orgللحصول على مزيد من المعلومات.

موارد المجتمع:
● يدعوك  Food Bank of South Jerseyإلى برنامج تفاعلي مجاني عبر اإلنترنت للتغذية والطهي احجز مكانك االن فأماكن فصول الدراسة
تشغر بسرعة! اشترك اليوم ببساطة باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك الخلوي أدناه و *** احصل على أداة طبخ مجانية للحضور
*** اشترك من هنا! !
● يقدم مركز  Promise Neighborhood Family Successاآلن دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بالشراكة مع كلية كوبر للطب ( Cooper
 !)Medical Schoolإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه مهت ًما بفصول مجانية في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،يرجى التواصل معنا! اتصل
للتسجيل .8096-964-856 :لمزيد من المعلومات ،انقر هناlea en Español.،
● تقدم  .The Heart of Camden Incلوازم تنظيف مجانية ومنتجات شخصية لجميع أفراد األسرة كل يوم خميس من الساعة  11:30صبا ًحا
حتى  2:30مسا ًء في  .1840 Broadway Ave، Camden، NJ، 08104اتصل بالرقم ( 1212-966 )856للحصول على مزيد من
معلومات.

●

 FCHS Camden County, Rutgers Cooperative Extensionسيستضيفون سلسلة  Facebook LIVEكل يوم جمعة في الساعة  2مسا ًء
لعرض طهي باستخدام مكونات ميسورة التكلفة موجودة في العديد من المتاجر الشائعة .تعرف على كيفية تحديد الخيارات الصحية في المتاجر
أفكارا للوجبات السريعة والوجبات الخفيفة والمشروبات للعائالت واألشخاص من جميع األعمار! لمزيد من المعلومات
وتعلم
ً
 https://fb.me/e/1a3hKcTf3أو انظر هذا المنشور.

●

تقدم  ،Mighty Writers Camdenالواقع في  1801 Broadway Camden، NJ 08104الضروريات والكتب في هذا الخريف ،من االثنين
ظهرا حتى  1مسا ًء .كما تقدم  Mighty Writers Camdenورش عمل عبر اإلنترنت .أسئلة :اتصل بالرقم
إلى الخميس ،من الساعة 12
ً
( 1048-295 )856أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى cbuck@mightywriters.orgأنقر هنا لمعلومات اكثر.
احصل على لقاح اإلنفلونزا :الستيعاب توصيات التباعد االجتماعي ،يتم إجراء برنامج لقاح اإلنفلونزا لهذا العام والذي تقدمه مقاطعة Camden
لك وأنت في سيارتك في مواقع متعددة في جميع أنحاء المقاطعة .سيكون هناك ممر مخصص للمتلقين المسجلين مسبقًا .سيقلل التسجيل المسبق
من وقت االنتظار لتلقي لقاح اإلنفلونزا .انقر للتسجيل المسبق والعثور على الجدول الزمني هنا!

●

أحداث المجتمع:
ظهرا .أيام األحد في Wiggins Waterfront Park, 1
● يقام  The Masked Melanin Marketمن الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة 1
ً
 .Riverside Drive, Camdenستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين .يلزم ارتداء أقنعة الوجه.
تذكير :برنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل
باب التقديم لبرنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل أثناء  COVID-19سيظل مفتوح حتى انتهاء التمويل وستكون المساعدة متاحة حتى ديسمبر 2020
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/COVID19المساعدة الدراسية هي جزء من خطة بقيمة  250مليون دوالر أعلن عنها الشهر الماضي الحاكم مورفي لدعم
األسر العاملة ورعاية األطفال .سيوفر هذا البرنامج الجديد مساعدة تعليمية لعائالت والية نيو جيرسي التي يصل دخلها إلى  75,000دوالر وتحتاج إلى
رعاية أطفال بدوام كامل أو جزئي وفقًا لجدول التعليم عن بعد في مدرستهم .سينظر القسم في الطلبات حتى يتم استنفاد التمويل .ستجد أدناه منشورات
تحتوي على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول البرنامج .متوفر باإلسبانية.

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.

