
  األعزاء، North Starعائالت 
 

هذا العام إال أن   وجهناها، نود أن نتوقف لحظة لإلقرار بأنه على الرغم من التحديات الهائلة التي  2020مع اقترابنا من األسابيع األخيرة لعام  أعياد سعيدة!

لمجمع، بينما ساعدنا معًا  لقد اجتزنا معًا هذا العام غير المسبوق من التعليم عن بعد وا شراكتك ودعمك كانا بالفعل نقطتين مضيئتين في مواجهة تلك التحديات.
يتقدم   اليزال تفانيك مصدًرا لإللهام ونود التعبير عن االمتنان الشديد لثقتك واستثمارك المستمرين في مجتمع مدرستنا. أطفالنا على تبني التغيير وتعلم المرونة.

 األمل. كامل فريقنا بأطيب التمنيات لك ولعائلتك بعطلة سعيدة ومبهجة وصحية وعام جديد مليء ب 
 

 مستجدات المدرسة 

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

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

 نتطلع الى االستماع منك!  البريد اإللكتروني بمجرد أن يبدأ.
 

 التزاماتنا مستجدات  خطة عمل التنوع واإلنصاف والشمول:
الدي، نريد مشاركة المستجدات حول التقدم الذي أحرزناه في التزامات التنوع واإلنصاف والشمول التي قطعناها على أنفسنا  مع اقترابنا من نهاية العام المي 

 .هنابإمكانك قراءة المستجدات من  في بداية العام الدراسي. 
 

 مستجدات توزيع الطعام عن بعد: 
يناير  4سنستأنف توزيع المواد الغذائية يوم االثنين الموافق  .North Star Academyديسمبر آخر يوم لتوزيع المواد الغذائية في  18كان يوم الجمعة  

( مؤهلين للحصول على وجبات )اإلفطار والغداء( في موقع توزيع  North Starجميع طالب ) وسنواصل تقديم الطعام للطالب أثناء التعلم الكامل عن بعد.

 (. North Starالطعام 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 التوزيع ساعات 

 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 

 العطلة الشتوية: العافية أثناء 
  من العطلة، نود أن نشارك موارد خاصة بالعافية أثناء العطلة الشتوية! نقترببينما 

 نصائح للعافية في فصل الشتاء 5 ●
 ممارسة االمتنان ●
 ما قد يساعد خالل هذا الموسم  ●

 
  برنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل  تذكير:   

 2020التمويل وستكون المساعدة متاحة خالل 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.  مليون دوالر أعلن عنها الشهر الماضي الحاكم مورفي لدعم   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   املة ورعاية األطفال.األسر الع

ه منشورات تحتوي  ستجد أدنا سينظر القسم في الطلبات حتى يتم استنفاد التمويل. رعاية أطفال بدوام كامل أو جزئي وفقًا لجدول التعليم عن بعد في مدرستهم.
 على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول البرنامج. متوفر باألسباية. 

https://uncommonschools.org/letter-to-community/
https://i.pinimg.com/originals/03/75/74/037574b6f81a71dd387a8bcdbe17d0e3.jpg
https://howrightnow.org/gratitude
https://howrightnow.org/what-helps-this-season


 
 

 معونة الوجبات العائلية 

 يرجى االطالع أدناه للحصول على برامج المساعدة الوجبات: 

جلس من المساهمين األحرار المختارين  وم  Essexيستضيف المدير التنفيذي في مقاطعة   :Essexفاعليات توزيع األغذية الطارئة في مقاطعة   ●

لإلعالنات   Essexموقع مقاطعة  يرجى زيارة يتم توزيع الطعام على أساس أسبقية الحضور. أحداثًا منتظمة لتوزيع األغذية في حاالت الطوارئ.

انظر النشرة أدناه لمزيد  (. Weequahic Parkديسمبر في ويكواهيك بارك )   22سيقام الحدث التالي يوم الثالثاء  األسبوعية عن مواقع الفاعليات.

 من المعلومات. 

 

والمتطوعين توصيل الوجبات كل يوم أربعاء   Hello Freshو  Table to Tableيقدم الحاكم بركة بالشراكة مع  أربعاء الحاكم لتوزيع الطعام: ●

ممن يحتاجون إلى   Newarkيمكن لسكان  مساًء.  8يتطلب هذا التسليم التسجيل المسبق كل أسبوع بحلول يوم األحد الساعة   للعائالت المحتاجة.

https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/


 Newark Peoplesالتوزيع يوم األربعاء عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى طعام أن يطلبوا إضافتهم إلى قائمة 

Assembly@ci.newark.nj.us .  .يتم تسليم الوجبات عادة   يرجى الرد باسم عائلتك والعنوان الكامل مع الشقة / الطابق، ورقم الهاتف، والجناح

 م. مساًء، ويتم إجراء مكالمة قبل التسلي  3صباًحا و    10بين الساعة 

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

للحصول على   7776-224-908" للغة اإلسبانية إلى الرقم Comida" للغة اإلنجليزية أو "FindFoodما عليك سوى إرسال كلمة " لألغذية".

 ومطابخ الحساء والمالجئ المرسلة في غضون ثواٍن.  CFBNJام هواتف أقرب مخازن طعام من شركاء عناوين وأرق

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

، ما Newarkسيوفر برنامج معونة مصاريف التأجير الذي تتم إدارته بالشراكة مع هيئة اإلسكان في  برنامج معونة مصاريف التأجير: تذكير: ●

لكي  سيتم دفع األموال مباشرة إلى المالك. .COVID-19يصل إلى 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 مجانية   NewarkCOVID19.com. ديسمبر عبر  14سبوع البادئ في سيكون التطبيق متاًحا في األ صباًحا.  11:45

 ون اإلخالء من خالل مكتب الخدمات القانونية للمستأجر التابع للمدينة. للمستأجرين الذين يواجه

صندوق منحة األعمال الصغيرة هو مبادرة من السيد بركة رئيس البلدية لدعم الشركات الصغيرة في   صندوق منحة األعمال الصغيرة: تذكير: ●

Newark  التي تأثرت مالياً بفيروسCOVID-19  ومساعدتها على تجنب اإلغالق والتكيف والتعافي من األزمة الحالية مع االحتفاظ بأكبر عدد

ستصل الجوائز المقدمة في   .Invest Newarkوستتم إدارته من قبل دائرة التنمية االقتصادية واإلسكان بالمدينة بالشراكة مع  ممكن من الموظفين.

دوالر مع التركيز على مساعدة الخدمات الشخصية )محالت الحالقة وصالونات الشعر   25000إطار صندوق منح األعمال الصغيرة إلى  

 وتلك التي لم تحصل على تمويل في الجولة السابقة من منح المدينة.  MWBEوشركات  Newarkوصالونات األظافر( التي توظف سكان 

  .NewarkCOVID19.comالتطبيق متاح اآلن على

 

https://newarkcovid19.com/programs/emergency-rent-grants
https://newarkcovid19.com/programs/small-business-grants
https://newarkcovid19.com/programs/small-business-grants


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

خالل شهر    William Street, Rm 110 110مساًء في   3صباًحا حتى   9:30اإلنفلونزا" خالل أيام األسبوع من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 زيارة المواقع الموجودة في التقويم المرفق للحصول على لقاح اإلنفلونزا المجاني. يمكنك أيًضا  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.
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 

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

 موعدهم.

 هدايا وفاعليات عطلة الشتاء:  
معًا إلشراك عائالتنا وإثراء طالبنا  Unapologetic Parentsو  North Starفي  PPFAيعمل   مجانية: Winter Craftو  STEMمجموعات  ●

 يرجى زيارة  .  Winter Craftو    STEMخالل عطلة الشتاء هذه من خالل تقديم مجموعات 

 https://www.unapologeticparents.com "سيتم توزيع  الحصول على واحدة لطفلك. من أجل  كامالً وإكمال نموذج "طلب مجموعة

ديسمبر    29يتم تسليم المجموعات بدًءا من هذا األسبوع وحتى  جميع المجموعات على أساس أولوية ترتيب الطلبات ويتم تسليمها إلى منزلك.

 اطلب مجموعتك اليوم!  .2020

 المستقبلية!  PPFAللبقاء على اتصال ومعرفة المستجدات حول فاعليات وفرص  بالتسجيل قم  ○
فاعليات التوزيع السنوي للعب    Newarkبالشراكة مع بلدية  Believe In Newarkتستضيف مؤسسة  توزيع لعب هدايا على مستوى المدينة: ●

تم إغالق التسجيل ولكن ال يزال بإمكانك الحصول على األلعاب   عاًما فيما أقل. 12سيتم توزيع األلعاب لألطفال بعمر  الهدايا على مستوى المدينة.

 5460-733-973أو  5460- 733- 973يرجى االتصال على   المعلومات،لمزيد من  .Grab- and-Go / Drive-up / Walk-upفي فاعليات 

https://newarkcovid19.com/programs/testing
https://newarkcovid19.com/programs/testing
http://www.essexcovid.org/
http://www.essexcovid.org/
http://www.essexcovid.org/
http://www.essexcovid.org/
https://www.unapologeticparents.com/request-a-kit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link


  
 

 
 

مساًء تخليداً لذكرى أولئك الذين فقدوا بسبب   8ديسمبر في الساعة   30يُطلب من سكان نيوارك إشعال شمعة في  :Newarkأضواء عزاء   ●

COVID-19   2020في عام . 

  

 
 

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

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

 


