
 

  ألعزاء، New Yorkعائالت 
 

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 

 بالكامل:  NYCإغالق مباني مدارس   
في مدينة   الوالية واإلرشادات المحلية فيما يتعلق بقرارات اإلغالق. ( بإرشادات Uncommon NYCتلتزم )  الماضية،كما ذكرنا خالل األشهر القليلة 

مستوى المدينة  نيويورك، اتبعنا إرشادات العمدة ديبالسيو للمدارس، مع العلم أننا سنغلق إذا ومتى يتم الوصول إلى معدل متواصل لمعدالت اإلصابة على 
٪ في الصيف والخريف، إال أننا قد تجاوزنا هذا الحد داخل مدينة نيويورك اعتباًرا  3نا تحت معدل  أيام.  على الرغم من أننا كنا محظوظين ألننا ظلل 7لمدة 

على الرغم من أننا   .19/ 11( مؤقتًا اعتباًرا من الخميس Uncommon NYCنتيجة لذلك، اتخذنا القرار الصعب بإغالق مدارس ) .18/ 11من األربعاء 

نواصل العمل بنشاط مع وزارة الصحة   ل توفير التعليمات الشخصية لعائالتنا بمجرد أن نتمكن من القيام بذلك بأمان.نغلق أبوابها مؤقتًا، إال أن هدفنا يظ 
على مدار األيام / األسابيع القادمة، سنواصل العمل مع الكيانات الحكومية والمحلية لتقييم البيانات   ونتبع إرشادات خبراء الصحة لضمان سالمة مجتمعنا.

نظل ملتزمين بإعادة فتح مبانينا للموظفين والطالب بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا، وسنتواصل   وفهم جدولنا الزمني إلعادة الفتح.   COVID-19بـ  المتعلقة

 نحو إعادة الفتح حال علمنا المزيد المعلومات. معكم جميعًا بشأن تقدمنا 
 

 المكتب الرئيسي لمدرسة طفلك. فيرجى عدم التردد في التواصل مع   أسئلة،إذا كانت لديك أي 
 

 وجبات الطعام أثناء اإلغالق: 
صباًحا والظهيرة في أيام   9في ظل إغالق مباني المدارس التابعة إلدارة التعليم، سيمكن لجميع العائالت والطالب الذهاب إلى أي مبنى مدرسي بين الساعة  

وهي مدرجة   المواقع،تتوفر وجبات حالل وكوشر في بعض  ال يلزم تحديد الهوية أو التسجيل. وجاهزة مجانًا.األسبوع للحصول على ثالث وجبات سريعة  
 . school.nyc.gov/freemealsفي 

 
مساًء   5ى  مساًء حت  3ظهًرا، فيمكنهم الحضور من الساعة    12صباًحا حتى   9وجبات الطعام من الساعة    استالمإذا كان الطالب أو العائلة غير قادرين على 

يرجى مالحظة أن معظم المدارس لن تفتح أبوابها  هنايمكن العثور على مواقع طعام المجتمع  في العديد من مواقع الوجبات المجتمعية بجميع أنحاء المدينة. 
 للعثور على موقع قريب منك يعمل خالل ساعات المساء.  هذا الرابطلتحقق من  مساًء الستالم الوجبات، يرجى ا 5مساًء حتى  3من الساعة  

 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: ●

 األحداث القادمة لشركاء الدعوة من أولياء األمور: 

 
إذا كنت ترغب في البقاء على اتصال بمجتمعنا أو مجرد أخذ استراحة من   يجتمع بانتظام إلبقاء عائالتنا متصلة ببعضها البعض ومجتمعاتنا! PPFAال يزال 

 . سجل هنا. ؟PPFAهل أنت مهتم بأن تصبح جزًءا من   روتينك المعتاد، فقم بالتسجيل للبقاء على اتصال بأحداثنا االفتراضية.

 
 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://schools.nyc.gov/freemeals
http://schools.nyc.gov/freemeals
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
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e5ae1ff02e&e=37f2cc8d7d
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e5ae1ff02e&e=37f2cc8d7d

