
 

  األعزاء، North Starعائالت 
 

الذي   Roxbury Prepفي أوقات إظهار االمتنان هذه، نود توجيه الشكر واإلمتنان لفريق  نأمل أن تكونوا جميعًا قد قضيتم عطلة عيد شكر مريحة وصحية.

بأكمله حيث نرحب    Uncommonنحن فخورون باالحتفال بهذا اإلنجاز الكبير لطالبنا وعائالتنا ومجتمع  فتح أبوابه للطالب المختارين يوم االثنين الماضي!

صة أنتم، يا لكم من  وخا  -  Uncommonلم يكن هذا ممكنًا بدون الدعم المستمر من جميع أطراف مجتمع  .Bostonبالطالب مرة أخرى في مدارسنا في 

 نشكركم على دعمكم أثناء مواصلة التقدم في هذا العام الدراسي بينما نقترب من إعادة االفتتاح في يناير.  عائالت رائعة! 
 
 

 مستجدات المدرسة 

 بيان استطالع رأي الوالدين / األوصياء في يناير! 
تتيح هذه فرصة لكم مشاركة أفكاركم ومالحظاتكم معنا مباشرة حيث   وأولياء األمور خالل أوائل شهر يناير.لجميع الوالدين سنقيم بيان استطالع رأي موجًزا 

ستتلقى رابًطا لالستطالع عبر   يناير. 17يناير وينتهي يوم األحد   4سيبدأ االستطالع يوم االثنين  أننا نعمل على توفير مدارس عالية الجودة لطفلكم )أطفالكم(.

 نتطلع الى االستماع منك!  كتروني بمجرد أن يبدأ.البريد اإلل
 
 توزيع الطعام عن بعد:  

( مؤهلين  North Starجميع طالب ) ( في تقديم وجبات الطعام للطالب أثناء التعلم عن بُعد.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 

 ! Uncommonديسمبر / كانون االول، شهر الصحة العاطفية في 
عندما   استخدام مهارات التأقلم الصحية.الصحة العاطفية تتمثل في القدرة على التعامل مع التحديات في الحياة وبناء عالقات إيجابية مع اآلخرين وتشجيع 

من خالل ممارسة الصحة العاطفية، فإننا نحد   نساعد طالبنا على تسمية مشاعرهم وعلى كيفية التعبير عنها بطرق مناسبة، فإننا بذلك ندعم صحتهم العاطفية.
 راقًا للحياة! من إجهادنا ونحصل على نوم جيد ونستخدم مهارات التأقلم الصحية ونختار نظرة أكثر إش 

 
 فيما يلي بعض الموارد لتحسين صحتك العاطفية أنت وعائلتك! ●
●  Headspace My Life App,, Wheel of Emotions,  Star Breathing Using our Senses to Cope, 

 
  برنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل  تذكير:

 2020التمويل وستكون المساعدة متاحة حتى ديسمبر  انتهاءسيظل مفتوح حتى   COVID-19باب التقديم لبرنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل أثناء 
ى  يمكن لألسر المؤهلة التي تحتاج إلى رعاية أطفال ألطفالها في سن المدرسة حيث تم افتتاح المدارس عن بُعد التقدم عبر اإلنترنت عل

www.childcarenj.gov/COVID19.  مليون دوالر أعلن عنها الشهر الماضي الحاكم مورفي لدعم   250المساعدة الدراسية هي جزء من خطة بقيمة

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

ستجد أدناه منشورات تحتوي   سينظر القسم في الطلبات حتى يتم استنفاد التمويل. رعاية أطفال بدوام كامل أو جزئي وفقًا لجدول التعليم عن بعد في مدرستهم.
 ية. ن سباعلى مزيد من المعلومات والتفاصيل حول البرنامج. متوفر باإل

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/569314869cadb61a0a196529/1474762163729-QONTMPTQ1IL842RQ6XHX/ke17ZwdGBToddI8pDm48kMVt1G_HEc6eKSzXPInK-ohZw-zPPgdn4jUwVcJE1ZvWEtT5uBSRWt4vQZAgTJucoTqqXjS3CfNDSuuf31e0tVE5hj_NPptaj0kBGiC6J77whjLSn1Qkfs3txcYjyxWNv9D4EX7mn7zjMJc2XDgp8Vc/image-asset.jpeg?format=500w
https://www.headspace.com/headspace-meditation-app
https://www.headspace.com/headspace-meditation-app
https://my.life/
https://www.therapistaid.com/images/content/worksheet/wheel-of-emotions-children/preview.png
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/569314869cadb61a0a196529/1474762464576-P8COFM6C3NBX9OIRALFZ/ke17ZwdGBToddI8pDm48kMV4b7gcDKyvvc8zGTgv9RZZw-zPPgdn4jUwVcJE1ZvWEtT5uBSRWt4vQZAgTJucoTqqXjS3CfNDSuuf31e0tVHfiyXosI31d797uLTotZgpcRbuT_1SM0Ez-ETe_GXzZ2bSd6kfRtgWHgNMDgGnmDY/Star+Breathing+Printable+Freebie+Coping+Skills+for+Kids?format=750w
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/569314869cadb61a0a196529/1474762464576-P8COFM6C3NBX9OIRALFZ/ke17ZwdGBToddI8pDm48kMV4b7gcDKyvvc8zGTgv9RZZw-zPPgdn4jUwVcJE1ZvWEtT5uBSRWt4vQZAgTJucoTqqXjS3CfNDSuuf31e0tVHfiyXosI31d797uLTotZgpcRbuT_1SM0Ez-ETe_GXzZ2bSd6kfRtgWHgNMDgGnmDY/Star+Breathing+Printable+Freebie+Coping+Skills+for+Kids?format=750w


 

 
 

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

والمتطوعين توصيل الوجبات كل يوم   Hello Freshو Table to Tableيقدم الحاكم بركة بالشراكة مع  أربعاء الحاكم لتوزيع الطعام:  ●
يمكن للمقيمين الذين يحتاجون إلى   مساًء.  8يتطلب هذا التسليم التسجيل المسبق كل أسبوع بحلول يوم األحد الساعة  أربعاء للعائالت المحتاجة. 

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

 مساًء، ويتم إجراء مكالمة قبل التسليم.  4ا و صباحً   10يتم تسليم الوجبات عادة بين الساعة  والجناح. 
القريبين باستخدام "البحث عن خدمة الرسائل النصية   NJحدد موقع إحدى شركاء بنك الطعام المجتمعي في  :NJبنك الطعام المجتمعي في  ●

للحصول   7776-224-908الرقم  " للغة اإلسبانية إلى Comida" للغة اإلنجليزية أو "FindFoodما عليك سوى إرسال كلمة " لألغذية". 
 ومطابخ الحساء والمالجئ المرسلة في غضون ثواٍن.   CFBNJعلى عناوين وأرقام هواتف أقرب مخازن طعام من شركاء 

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

، ما يصل  Newarkسيوفر برنامج معونة مصاريف التأجير الذي تتم إدارته بالشراكة مع هيئة اإلسكان في  برنامج معونة مصاريف التأجير: ●
لكي   سيتم دفع األموال مباشرة إلى المالك. . COVID-19إلى ثالثة أشهر من الدعم للمستأجرين المحليين واألسر التي تواجه اإلخالء بسبب 

سيعقد   دخل المنطقة، ويجب أن يكون المبنى متوافقًا إلى حد كبير.في المائة من متوسط  60ل من تكون مؤهالً، يجب أن يكون دخل األسرة أق
صباًحا حتى   10:30ديسمبر من الساعة  16حول كيفية التقديم يوم األربعاء   Facebook Liveو   Zoomالعمدة بركة اجتماًعا افتراضيًا عبر  

يمكن تقديم مساعدة قانونية   NewarkCOVID19.com .ديسمبر على 14سبوع البادئ في سيكون التطبيق متاًحا في األ صباًحا.   11:45 -
 خالء من خالل مكتب الخدمات القانونية للمستأجر التابع للمدينة. مجانية للمستأجرين الذين يواجهون اإل

 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  لبدء عملية الفرز   4007-624( 973صال بالرقم )االت

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

 لتقديم الطلب.  assistance -energy-http://www.lacasanwk.org/homeقم بزيارة .LIHEAP / USFبرامج 
  Newarkصندوق منحة األعمال الصغيرة هو مبادرة من السيد بركة رئيس البلدية لدعم الشركات الصغيرة في  صندوق منحة األعمال الصغيرة: ●

ومساعدتها على تجنب اإلغالق والتكيف والتعافي من األزمة الحالية مع االحتفاظ بأكبر عدد ممكن من   COVID-19التي تأثرت مالياً بفيروس 
ستصل الجوائز المقدمة في إطار   . Invest Newarkالتنمية االقتصادية واإلسكان بالمدينة بالشراكة مع  وستتم إدارته من قبل دائرة الموظفين.

دوالر مع التركيز على مساعدة الخدمات الشخصية )محالت الحالقة وصالونات الشعر وصالونات   25000صندوق منح األعمال الصغيرة إلى  
سيعقد السيد   وتلك التي لم تحصل على تمويل في الجولة السابقة من منح المدينة.  MWBEوشركات    Newarkاألظافر( التي توظف سكان 

على   Newarkوصفحة مدينة   Zoomبركة رئيس البلدية اجتماًعا افتراضيًا حول كيفية التقدم للحصول على منحة األعمال الصغيرة على 
Facebook Live  ديسمبر   14سيكون التطبيق متاًحا في األسبوع البادئ في  مساًء. 7:45مساًء إلى  6:30ديسمبر من الساعة  8يوم الثالثاء

  NewarkCOVID19.com.على

https://www.facebook.com/CityofNewark/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://newarkcovid19.com&c=E,1,ylXlF6LHuKxQ21BsHOTnQSFyesaF84HvE9COFbpnJHU5deH__AzqU4V-Vn0T26QaUMj5Enj7RjJIRNHl36tHfik26q-NeZU0W94eJalO&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://newarkcovid19.com&c=E,1,ylXlF6LHuKxQ21BsHOTnQSFyesaF84HvE9COFbpnJHU5deH__AzqU4V-Vn0T26QaUMj5Enj7RjJIRNHl36tHfik26q-NeZU0W94eJalO&typo=1
http://www.lacasanwk.org/home-energy-assistance
http://www.lacasanwk.org/home-energy-assistance
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://newarkcovid19.com&c=E,1,ylXlF6LHuKxQ21BsHOTnQSFyesaF84HvE9COFbpnJHU5deH__AzqU4V-Vn0T26QaUMj5Enj7RjJIRNHl36tHfik26q-NeZU0W94eJalO&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://newarkcovid19.com&c=E,1,ylXlF6LHuKxQ21BsHOTnQSFyesaF84HvE9COFbpnJHU5deH__AzqU4V-Vn0T26QaUMj5Enj7RjJIRNHl36tHfik26q-NeZU0W94eJalO&typo=1


 

 : COVID-19الموارد الطبية / 
سيتم توفير "لقاحات   . Newarkتقدم وزارة الصحة ومؤسسة العافية المجتمعية لقاحات اإلنفلونزا المجانية لسكان  لقاحات اإلنفلونزا المجانية: ●

خالل    William Street, Rm 110 110مساًء في  3صباًحا حتى  9:30اإلنفلونزا" خالل أيام األسبوع من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
 يمكنك أيًضا زيارة المواقع الموجودة في التقويم المرفق للحصول على لقاح اإلنفلونزا المجاني.  شهر ديسمبر. 

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

 مع عائلتك وأصدقائك.  هذه المعلومات مشاركة  يرجى مجاني وال يتطلب تأمينًا.

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


 

 
أو اتصل بمكتب إدارة   www.EssexCOVID.org\\ لتحديد 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 
 مقاطعة إحضار رقم التأكيد معهم في  أي شخص يقوم بتحديد موعد سيحصل على رقم تأكيد؛ يجب على سكان ال مساًء. 12صباًحا إلى  9من 

 
 من خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على التسجيل اليوم!  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/
http://www.essexcovid.org/
http://www.essexcovid.org/
http://www.essexcovid.org/

