
 األعزاء،  Camden Prepعائالت
 

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. 
 
 توزيع الوجبات عن بعد:  :المستجدات 

وجبات الطعام من نقاط التوزيع، ستقوم أرامارك   استالميظل التزامنا بتقديم الوجبات كما هو بينما نعتمد نموذج جديد ونغلق أبواب التوزيع.  بدالً من 
عمليات التسليم القائمة على الرمز البريدي فقط لتقديم خدمة أفضل لمجتمعنا لمواكبة التغيرات في الطقس.  نظًرا ألن أرامارك   اعتمدنابتوصيلها إليك!  لقد 

تادي مدارس المدينة.  نأمل أن يكون النموذج الجديد أكثر مالءمة لك!   ، ستتمكن من الحصول على الوجبات لجميع أطفالك من مرCamdenتخدم مدينة 

يجب عليك التأكيد عبر الهاتف إلكمال   -ستتصل بك أرامارك لتأكيد المعلومات المقدمة     .انقر هنا <-يجب عليك إكمال هذا االستبيان لتلقي الوجبات الجاهزة  
  بمجرد تأكيد معلوماتك.ستتلقى وجبات أسبوعية  برجاء التأهب لمكالمة المتابعة! طلبك.

 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  ●

 
 : COVID-19مواقع اختبار  

للعثور على   الراباطالرجاء النقر فوق هذا  حتى لو لم يكن لديك أي أعراض. COVID-19على الخضوع الختبار  Camdenيتم تشجيع جميع عائالت 

 فيما يلي معلومات إضافية عن االختبار:  معلومات موقع االختبار.

 West 519في  COVIDويساعد في الرد على األسئلة الشائعة حول اختبار   Camdenاليومي في  COVID-19اختبار  H.O.P.Eيوفر مشروع  ●
NJ،Camden ،Street . هنا مزيد من المعلومات . 

مزيد، يرجى  وغيرهم ال CVSو  Cathedral Kitchenو   CAMcare Health Corporationلمزيد من مواقع االختبار، بما في ذلك  ●
 . هذا الرابط  النقر على

 مساعدة الوجبات العائلية: 
للعثور   Touch New Jersey  أو  Food Bank of South Jerseyإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى طعام، فيرجى مراجعة مواقع ويب  

 : هنا الفاعليات القادمة مذكورة أدناه ويمكنك العثور على معلومات إضافية على توزيعات الطعام في منطقتك.

 26th Street andالواقعة في  Christusمساًء من الطابق السفلي لكنيسة  30:  6-30:  2كل ثالث أربعاء من  بالحي: SSJمائدة طعام مركز  ●
Hayes Street, Camden, NJ 08105 

 على النحو التالي:  Camdenويكون جدول  -سنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة، مع متابعة بعيدة اجتماعيًا Virtua Mobile Market :سوق  ●
 Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden -مساًء   1:30ظهًرا حتى   12أيام الثالثاء، من الساعة   ○
قسم الطوارئ موقف السيارات )الدخول    -مركز الصحة   -  Virtua Camdenمساًء،  4مساًء إلى   2:30من   Camdenأيام األربعاء،  ○

لديك أسئلة، ال تتردد في مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني  .Mt. Ephraim Avenue) ،1000 Atlantic Avenue، Camdenمن 

 VirtuaMFM@virtua.orgعلى 

https://uncommonschools.org/letter-to-community/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyUB0M7Uv6VXhS4psDjO17ym_QKUlAKN8GUTlq0Pc0NwVGkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyUB0M7Uv6VXhS4psDjO17ym_QKUlAKN8GUTlq0Pc0NwVGkA/viewform
https://i.pinimg.com/originals/03/75/74/037574b6f81a71dd387a8bcdbe17d0e3.jpg
https://howrightnow.org/gratitude
https://howrightnow.org/what-helps-this-season
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
https://covid19.nj.gov/pages/testing#مواقع الاختبار
http://projecthopecamden.org/wp-content/uploads/2020/10/welcome-back-covid-testing-INFO-eng-and-spanish-for-website_9.pdf
http://projecthopecamden.org/wp-content/uploads/2020/10/welcome-back-covid-testing-INFO-eng-and-spanish-for-website_9.pdf
https://www.camdencounty.com/service/covid-19-updates-and-preparations/testing-site-locations/
https://www.camdencounty.com/service/covid-19-updates-and-preparations/testing-site-locations/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=40ac2af7ab&e=bdfd219035
https://touchnewjersey.org/find-food
https://touchnewjersey.org/find-food
https://touchnewjersey.org/find-food
https://www.facebook.com/TouchNewJersey/
https://www.facebook.com/TouchNewJersey/
https://www.virtua.org/mobilemarket


دون الحاجة ألي   -  Federal Street  ،Camden  856964.6771 1514وجبات الطعام والبقالة، العنوان  Cathedral Kitchenتقدم  ●

 ورقية!  معامالت
 اختيار أدوات النظافة الالزمة  - العناية الشخصية  مساًء: 5- 30: 2االثنين،  ○
 البقالة في السوق وكنب مجانية من المكتبة المتحركة. تتوفر خيارات من منتجات  مساًء:  5- 15: 3كل أربعاء،   ○
نقدم وجبات ساخنة عند الباب، باإلضافة إلى أكياس الطعام وزجاجات   مساًء:  1  -مساًء والسبت، من الظهر   5-15:  3أيام األربعاء،  ○

 المياه.
 . هنا حول المواقع المحليةمزيد من المعلومات   .Camdenمركز خدمات األسرة يسلط الضوء على الموارد الغذائية في  ●
  قم بزيارة لتحديد موعد. 4871- 379-856اتصل على  " باإلضافة إلى مائدة عادية.Drive Thruمائدة " Camdenفي  Krocيقدم مركز  ●

www.camdenkroccenter.org .لمزيد من المعلومات.  هنا و  هنا انقر للحصول على مزيد من المعلومات 

 موارد المجتمع: 
 Cooperاآلن دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بالشراكة مع كلية كوبر للطب ) Promise Neighborhood Family Successيقدم مركز  ●

Medical School!) !اتصل   إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه مهتًما بفصول مجانية في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، يرجى التواصل معنا

  lea en Español.هنا، لمزيد من المعلومات، انقر . 8096-964-856 للتسجيل:
ن فأماكن فصول الدراسة  إلى برنامج تفاعلي مجاني عبر اإلنترنت للتغذية والطهي احجز مكانك اآل Food Bank of South Jerseyيدعوك  ●

ة للحضور  اشترك اليوم ببساطة باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك الخلوي أدناه و *** احصل على أداة طبخ مجاني  بسرعة! تشغر
  http://bit.ly/JSYES***   اشترك من هنا:

 Wigginsظهًرا. أيام األحد في   1صباًحا حتى الساعة  8من الساعة  The Masked Melanin Market يقام   :Fun Communityفاعليات  ●

Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden. .يلزم إرتداء أقنعة الوجه.  ستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين 
وهي نسخة وينتر   مساًء. 9ديسمبر الساعة  23مساًء إلى  5ديسمبر من الساعة   22من المقرر عقد فاعليات وينتر وندرالند في مركز كروك في   ●

ديسمبر أثناء القيادة في البقعة الخلفية من  23و  22أجمع عائلتك في السيارة واستمتع قليالً بعيد الميالد في   القيادة خاللها. بإمكانكوندرالند التي 

  مزيد من المعلومات  المكان.
سيتم توفير الطعام ولوازم   ظهًرا.  1صباًحا حتى   11ديسمبر من الساعة   27يوم للعطاء بمناسبة العطلة في   Dare Academyتستضيف  ●

  .Kaighn Ave, Camden. NJ 08103 1656 الموقع:  اطف.االستحمام والمع

  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. 
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 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 

 


