عائالت  Roxbury Prepاألعزاء،
أعياد سعيدة! مع اقترابنا من األسابيع األخيرة لعام  ،2020نود أن نتوقف لحظة لإلقرار بأنه على الرغم من التحديات الهائلة التي وجهناها هذا العام إال أن
شراكتك ودعمك كانا بالفعل نقطتين مضيئتين في مواجهة تلك التحديات .لقد اجتزنا معًا هذا العام غير المسبوق من التعليم عن بعد والمجمع ،بينما ساعدنا م ًعا
مصدرا لإللهام ونود التعبير عن االمتنان الشديد لثقتك واستثمارك المستمرين في مجتمع مدرستنا .يتقدم
أطفالنا على تبني التغيير وتعلم المرونة .اليزال تفانيك
ً
كامل فريقنا بأطيب التمنيات لك ولعائلتك بعطلة سعيدة ومبهجة وصحية وعام جديد مليء باألمل.
مستجدات المدرسة
تذكير :بيان استطالع رأي الوالدين  /األوصياء في يناير!
ً
موجزا لجميع الوالدين وأولياء األمور خالل أوائل شهر يناير .تتيح هذه فرصة لكم مشاركة أفكاركم ومالحظاتكم معنا مباشرة حيث
سنقيم بيان استطالع رأي
ً
أننا نعمل على توفير مدارس عالية الجودة لطفلكم (أطفالكم) .سيبدأ االستطالع يوم االثنين  4يناير وينتهي يوم األحد  17يناير .ستتلقى رابطا لالستطالع عبر
البريد اإللكتروني بمجرد أن يبدأ .نتطلع الى االستماع منك!
خطة عمل التنوع واإلنصاف والشمول :مستجدات التزاماتنا
مع اقترابنا من نهاية العام الميالدي ،نريد مشاركة المستجدات حول التقدم الذي أحرزناه في التزامات التنوع واإلنصاف والشمول التي قطعناها على أنفسنا
في بداية العام الدراسي .بإمكانك قراءة المستجدات من هنا.
تقبل  Roxbury Prepاآلن الطلبات للعام الدراسي !22-2021
إذا كان لطالب  Roxbury Prepشقيق في الصفوف ما بين  ، 9-5فتأكد من تقديم الطلب قبل الموعد النهائي في  28فبراير  2021من أجل الحصول على
األفضلية في القرعة! ال يحتاج الطالب الحاليين إلى إعادة التقديم .إذا كان لديك أي عائلة أو أصدقاء أو جيران يرغبون في أن يبدأ طالبهم الطريق إلى الكلية،
اطلب منهم التقديم على  roxburyprep.org/enrollأو اتصل بالرقم  1306-858-617لمزيد من المعلومات! تتطلع  Roxbury Prepللسماع من جميع
عائالتنا! شارك في هذا االستبيان السريع البالغ مدته  5دقائق إلخبارنا بالمزيد حول سبب اختيارك  Roxbury Prepلطالبك .يمكن للعائالت المهتمة أيضًا
االشتراك في لجنة !Family Champion committee
إطالق نظام التعليم المجمع
اعتبارا من يوم االثنين 21 ،ديسمبر ،لنعود للعمل يوم االثنين 4 ،يناير.
نأمل أن يحصل الجميع على عطلة شتاء آمنة ومريحة! للتذكير ،تبدأ عطلة الشتاء
ً
سنعمم أيضًا نظام التعليم عن بعد بالكامل من  4/1إلى  19/1حتى نسمح للجميع بفرصة للحجر الصحي اآلمن من بعد العطالت .يرجى مالحظة أن مبنى
المدرسة سيظل مغلقًا بالكامل خالل هذا الوقت .سنطلق نظام التعليم المجمع يوم األربعاء 20 ،يناير .نتطلع إلى رؤية الجميع بعد العطلة.
توزيع وجبات التعلم عن بعد:
نحن متحمسون لمواصلة تقديم خدمة الوجبات عن بعد بمجرد عودتنا من عطلة الشتاء!
يمكنك االستمرار في الذهاب إلى أقرب حرم مدرسي في  Roxbury Prepعندما يبدأ طالبنا إرتياد المدرسة مرة أخرى في  4يناير  2021خالل األوقات
التالية:
المدرسة

العنوان

120 Fisher Ave, Roxbury 02120 Roxbury Prep Mission Hill

يوم الخدمة 1
الثالثاء  11صباحا  1 -مساءا
احصل عىل  3وجبات

11عىل ً3
وجبات
احصل
مساء
صباحا 1 -
اإلثني
Roxbury Prep Dorchester
206 Magnolia Street Dorchester 02121
احصل عىل  3وجبات
Campus
الثالثاء  11صباحا  1 -مساءا
22 Regina Road, Dorchester 02124 Roxbury Prep Lucy Stone
ن
وجبتي
احصل عىل
ً
صباحا  1 -مساء
اإلثني 11
Roxbury Prep High
1286 Hyde Park Ave. Hyde Park 02136
ن
وجبتي
احصل عىل
School:الحرم السفل
ً
صباحا  1 -مساء
اإلثني 11
Roxbury Prep High
5 Maywood street, Roxbury MA 02119
احصل عىل وجبتين
School:الحرم العلوي

يوم الخدمة 2
الجمعة  11صباحا  1 -مساءا
ن
وجبتي
احصل عىل
الخميس  11صباحا  1 -مساءا
ن
وجبتي
احصل عىل
الخميس  11صباحا  1 -مساءا
احصل عىل  3وجبات
األربعاء  11صباحا  1 -مساءا
احصل عىل  3وجبات
األربعاء  11صباحا  1 -مساءا
احصل عىل  3وجبات

للتذكير ،سيتم إغالق المدارس ولن تقدم وجبات الطعام في الفترة ما بين  19/12إلى  .3/1بالنسبة للعائالت التي تبحث عن موارد غذائية أثناء إغالق
المدارس ،يمكنك زيارة خريطة الموارد هنا في  Bostonللعثور على موقع خدمة طعام بالقرب منك.

نريد أيضًا أن تعلم عائالت  Roxbury Prepأنه تم تمديد منافع  P-EBTللفترة المتبقية من العام الدراسي  .21-2020جميع طالب Roxbury Prep
مؤهلون لتلقي منافع  Pandemic-EBTلدعم األسر أثناء تعليم طالبهم عن بعد .ال تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على هذه المنافع .سيتم تطبيق الرصيد
تلقائيًا على بطاقة  EBTالحالية الخاصة بك أو سيتم إرسال بطاقة  EBTإليك مباشرةً .يجب أن تتوقع العائالت تلقي الدفعة التالية من األموال في وقت ما في
أواخر شهر يناير .إذا كانت لديك أسئلة حول برنامج  P-EBTأو لم تتلق أموالك ،فيرجى مراجعة هذا الموقع اإللكتروني أو التواصل مع Project
 Breadعلى ( 8333-645 )800لطرح األسئلة.
متطلبات  Massachusettsفي التحصين ضد اإلنفلونزا الموسمية
على جميع طالب المراحل من  K-12في والية ماساتشوستس هذا العام تلقي لقاح اإلنفلونزا الموسمي بحلول  31ديسمبر  .2020يمكنك الحصول على هذا
القاح الهام في الصيدلية المحلية أو مكتب الطبيب أو العيادة الصحية.
يرجى وضع خطة إلحضار الطالب لتلقي لقاح األنفلونزا الموسمية قبل هذا الموعد النهائي وتقديم شهادة التطعيم إلى مدير مكتب مدرستك .يمكن للطالب
الحاصلين على إعفاء طبي أو ديني تقديم دليل على هذا اإلعفاء إلى المدرسة بدالً من أوراق التطعيم.
لن يُسمح للطالب الذين لم يحصلوا على لقاح األنفلونزا الموسمية بالذهاب إلى حرم المدرسة ،حتى إذا اخترت التعليم المجمع .سيُطلب من الطالب
المسجلين في التعليم المجمع االستمرار في التعليم عن بعد إذا لم يتلقوا التطعيمات الخاصة بهم.
اكتشف المزيد عن لقاح االنفلونزا هنا!
مصادر
العافية أثناء العطلة الشتوية:
بينما نقترب من العطلة ،نود أن نشارك موارد خاصة بالعافية أثناء العطلة الشتوية!
●  5نصائح للعافية في فصل الشتاء
● ممارسة االمتنان
● ما قد يساعد خالل هذا الموسم
مصادر أولياء األمور
تحقق من هذا المجلد لبعض المصادر الرئيسية حول ما يلي:
● الحفاظ على مشاركة طفلك األكاديمية خالل عطلة الشتاء
● مصادر التعلم عن بعد
● معلومات للوالدين حول Google Classroom
● أنشطة وألعاب افتراضية ممتعة لجميع أفراد األسرة
أشجار عيد ميالد مجانية
تلقت  Roxbury Prepتبرعًا بشجر عيد الميالد! يرجى االطالع على التفاصيل أدناه إذا كنت مهت ًما بالتقاط شجرة.
●
●
●

متى :السبت  19ديسمبر 2-1 ،مسا ًء
أينLucy Stone Campus, 22 Regina Road, Dorchester:
التقاط الشجرة:
○ سيتم توزيع األشجار على أساس من يأتي أوالً يخدم أوالً .إذا كنت مهت ًما ،فيرجى التفكير في ملء البيانات بهذا الرابط لمساعدتنا في
تحديد عدد األشجار المطلوبة.
○ يجب التقاط األشجار خالل هذا اإلطار الزمني.
○ يرجى إحضار جميع اإلمدادات الالزمة (حبل وما إلى ذلك) لتثبيت الشجرة بأمان على سيارتك.

لديك أسئلة؟ يُرجى التواصل مع بريدجيت ماكلدوف بخصوص أي أسئلة (.)0224-978-973

ساعدنا في نشر الكلمة عن  Uncommonمن خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على التسجيل اليوم!
إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني إليك ،فيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية من هنا.

