
 

  األعزاء، oxbury PrepRعائالت
 

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
 

  !22- 2021اآلن الطلبات للعام الدراسي  Roxbury Prepتقبل 
من أجل الحصول على   2021فبراير   28فتأكد من تقديم الطلب قبل الموعد النهائي في   ، 9-5شقيق في الصفوف ما بين  Roxbury Prepإذا كان لطالب 

إذا كان لديك أي عائلة أو أصدقاء أو جيران يرغبون في أن يبدأ طالبهم الطريق   ال يحتاج الطالب الحاليون إلى إعادة التقديم. األفضلية في قرعة اإلختيار!
للسماع   Roxbury Prepتتطلع   لمزيد من المعلومات! 1306-858- 617أو اتصل بالرقم   roxburyprep.org/enrollإلى الكلية، اطلب منهم التقديم على  

يمكن للعائالت   لطالبك.  Roxbury Prepإلخبارنا بالمزيد حول سبب اختيارك  دقائق 5مدته   البالغةاالستبيان السريع شارك في هذا  من جميع عائالتنا!

 ! Family Champion committeeالمهتمة أيًضا االشتراك في لجنة 
 
 توزيع وجبات التعلم عن بعد:  

 ظهًرا. 1صباًحا حتى  11من الساعة   Roxbury Prepخيار الحصول على اإلفطار والغداء في أي حرم لمدرسة  Roxbury Prepلدى جميع عائالت 
انظر أدناه للحصول   من أسرهم في نفس الوقت.  Roxbury Prepيمكن للعائالت اختيار اليوم والموقع المناسبين لهم واختيار وجبات الطعام لجميع طالب  

ستتلقى العائالت كل يوم إما وجبتي إفطار ووجبتي غداء أو ثالث وجبات إفطار وثالث وجبات غداء عن كل   لى مدار يومي.على قائمة بأي حرم سيفتح ع
عند وصولك إلى   للحصول على إمداد أسبوع كامل من الوجبات، خطط لزيارة نفس الموقع مرتين في األسبوع. .Roxbury Prepطالب مسجل في مدرسة 

يرجى   الرجاء التواصل مع مدير العمليات في مدرستك إذا كانت لديك أي أسئلة. لى الباب األمامي أو ابحث عن طاقم خدمة الطعام.، اذهب إاالستالمموقع 
  الجمعة من أسبوع عيد الشكر ولن تتوفر وجبات الطعام في تلك األيام. -مالحظة أن المدرسة مغلقة من األربعاء 

  

 

 2يوم الخدمة   1يوم الخدمة   العنوان   المدرسة

Roxbury Prep Mission Hill 120 Fisher Ave, Roxbury 02120  
 مساءا   1  -صباحا   11  الثالثاء

  وجبات 3احصل عىل 
 مساءا  1  -صباحا  11 الجمعة

ن     احصل عىل وجبتي 
Roxbury Prep Dorchester 

Campus 
206 Magnolia Street Dorchester 02121  

 مساء   1 -صباًحا  11 اإلثني   
  وجبات 3احصل عىل 

 مساءا   1  -صباحا   11  الخميس
ن   احصل عىل وجبتي 

Roxbury Prep Lucy Stone  22 Regina Road, Dorchester 02124 
 مساءا   1  -صباحا   11  الثالثاء

ن    احصل عىل وجبتي 
 مساءا   1  -صباحا   11  الخميس

 وجبات  3احصل عىل 

Roxbury Prep High 
School:   الحرم السفل 

1286 Hyde Park Ave. Hyde Park 02136  
 مساء   1 -صباًحا  11 اإلثني   

ن    احصل عىل وجبتي 
 مساءا   1  -صباحا   11األربعاء 

 وجبات  3احصل عىل 

Roxbury Prep High 
School: الحرم العلوي  

5 Maywood street, Roxbury MA 02119  
 مساء   1 -صباًحا  11 اإلثني   

ن    احصل عىل وجبتي 
 مساءا   1  -صباحا   11األربعاء 

  وجبات  3احصل عىل 

 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, 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRn3KJs3sLLK-6hwpNuYhtchobu0kzjpl9J6dnRKlfyay4jg/viewform?usp=sf_link
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


 

 اجتماع شركاء الدعوة من أولياء األمور القادم  
 (!  اطلع على معلومات االجتماع المحدثة أدناه: PPFAيرجى االنضمام إلينا في االجتماع القادم لشركاء اآلباء من أجل المناصرة ) 

 مساءً  6-5ديسمبر،   15الثالثاء  :]تاريخ جديد![ متى؟   ●

، والتي تمت مناقشتها في أول اجتماع  Roxbury Prepانضم إلينا إلجراء محادثة حول التغييرات في ممارسات وسياسات االنضباط في  ماذا: ●

PPFA  في أكتوبر.  سيتم تسهيل هذا االجتماع من قبل مساعد المشرف فيRoxbury Prep   تيرا كار والمساعد الرئيس للعمليات كيت

 أرمسترونج.    
 . هذا الرابط  سجيل الدخول إلى االجتماع االفتراضي باستخدام قم بت  أين: ●
  .الرد على الدعوة باستخدام هذا الرابط يرجى الرد: ●
Bridget McElduff  (bmcelduff@roxburyprep.org  )أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى  أفكار حول ما تريد تغطيته في هذه المحادثة؟هل لديك  ●

 بهذه األفكار أو قم بتضمينها في الرد على الدعوة. 

 المواد الغذائية المتاحة:  
على تجميع وتوزيع المواد الغذائية  Roxbury Prep( التابعة لمدرسة PPFA، تعمل مجموعة شركاء الدعوة من أولياء األمور ) العطالتمع اقتراب 

 ة بك. لن يتم تبادل المعلومات الخاص .هذا االستبيان إذا كنت ترغب في الحصول على بعض المواد الغذائية، يرجى ملء للعائالت حسب الحاجة. 

 
 

 
 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 

 
 

https://uncommonschools.zoom.us/j/6641986771
https://uncommonschools.zoom.us/j/6641986771
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekp1dTM8PG9V1JTpjgeybrQyTy89kAAfxmlOSwPQnqYqBJew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekp1dTM8PG9V1JTpjgeybrQyTy89kAAfxmlOSwPQnqYqBJew/viewform?usp=sf_link
mailto:bmcelduff@roxburyprep.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxX90EEB_-dh5p-GOajItiQakfrl5-gPVYEeqE0OG2x-jvVQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxX90EEB_-dh5p-GOajItiQakfrl5-gPVYEeqE0OG2x-jvVQ/viewform?usp=sf_link

