عائالت  New Yorkاألعزاء،
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.
برنامج القراءة الشتوية بصوت عا ٍل ( )Winter Read Aloudمن ULC
إن فريق المدرسة الثانوية القيادية ل ( )Uncommonمتحمس لمشاركة مبادرتنا األولى "القراءة الشتوية بصوت عا ٍل" مع جميع عائالت
( .)Uncommonتطوع طالب المدارس الثانوية في  ULCبوقتهم بعد الدوام المدرسي لتسجيل أنفسهم وهم يقرؤون خالل مقاطع فيديو لطالب المدارس
االبتدائية ،والتي يسعدنا مشاركتها مع مجتمعنا ( .)Uncommonتم إطالق هذه المبادرة وإنشاءها بنا ًء على فكرة أن طالب المدارس الثانوية يمكنهم
استخدام منصة تدعم عرض مقاطع فيديو لقراءة كتب مثيرة وجذابة للصفوف األصغر س ًنا وكذلك تشجيع القراءة بشكل عام .تمت رعاية فاعليات الحدث من
قبل لجنة الصف األخير في  ULCوجمعية الشرف الوطنية.
يمكنك العثور على جميع مقاطع القراءة بصوت عا ٍل لمشاركتها مع أطفالك من هنا.
انشر الكلمة عن مجتمعنا (!)Uncommon
يسعدنا مشاركتكم أن تطبيقنا للعام الدراسي  2022-2021قيد التشغيل! بدأنا بقبول طلبات تقديم الطالب الجدد للعام الدراسي القادم في مدارسنا االبتدائية واإلعدادية إلجراء
القرعة لرياض األطفال والصف الخامس .إذا كان لديك أطفال آخرون ممن تخطط لتسجيلهم في إحدى مدارس ( )Uncommonللعام المقبل ،فتأكد من ملء الطلب حتى
ليحصلوا على أولوية تفضيل األشقاء .إذا كنت تعرف صديقًا أو فردًا من العائلة لديه طفل في روضة األطفال وحتى الصف الثامن ،فيرجى مشاركة بيانات
االتصال الخاصة بنا معهم وتشجيعهم على التقدم عبر اإلنترنت على  www.uncommonschools.org/enrollnyc.ال تؤجل مشاركة تلك المعلومات مع
أصدقائك وعائلتك لتشجيعهم على التقديم! الموعد النهائي لجميع طلبات القرعة هو الخميس  1أبريل  2021الساعة  5مسا ًء.

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
تلقى لقاح اإلنفلونزا!
إذا لم تكن قد تلقيت اللقاح بالفعل ،فيرجى تحصين جميع أفراد عائلتك بلقاح اإلنفلونزا هذا الموسم ،حيث إتفق األطباء على أنه أكثر أهمية من أي وقت
مضى .يمكن تلقي لقاحات اإلنفلونزا من قبل طبيب الرعاية األولية والعديد من الصيدليات المحلية .يمكنك أيضًا زيارة خريطة العيادات التي تقدم لقاحات
اإلنفلونزا المجانية أو مخفضة التكلفة المتاحة من قبل وزارة الصحة بمدينة . NY
األحداث القادمة لشركاء الدعوة من أولياء األمور:

ال يزال  PPFAيجتمع بانتظام إلبقاء عائالتنا متصلة ببعضها البعض ومجتمعاتنا! إذا كنت ترغب في البقاء على اتصال بمجتمعنا أو مجرد أخذ استراحة من
روتينك المعتاد ،فقم بالتسجيل للبقاء على اتصال بأحداثنا االفتراضية .هل أنت مهتم بأن تصبح جز ًءا من PPFA؟ سجل هنا..
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.

