
 األعزاء،  ochester PrepRعائالت 
 

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. 
 

 الوجبات عن بعد في يناير! تغيير موقع خدمة  

  نحن متحمسون لمواصلة تقديم خدمة الوجبات عن بعد وتغيير موقع الخدمة خالل شهر يناير.
 مساًء:  1صباًحا حتى    9، من الساعة  St. Jacob 85في يمكن الحصول على وجبات في التواريخ التالية 

 يناير  4االثنين  ●
 يناير   11االثنين  ●
 يناير  15الجمعة   ●

 استمتع بعطلة شتاء سعيدة وآمنة!  يناير. 22نستأنف خدمة الوجبات العادية يوم الجمعة  سوف 

 ! 2022-2021اآلن الطلبات للعام الدراسي   Rochester Prepتقبل 
د من تقديم الطلب قبل الموعد  شقيق في سن دخول روضة األطفال، تأك Rochester Prepإذا كان لطالب  ال يحتاج الطالب الحاليين إلى إعادة التقديم.

إذا كان لديك أي عائلة أو أصدقاء يرغبون في االنضمام إلى واحدة من أفضل   قرعة!المن أجل الحصول على األفضلية في  2021إبريل   1النهائي في 

  !rochesterprep.org/enroll، اطلب منهم التقديم على Rochesterالمدارس المستقلة أداًء في  

 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  ●

 
 عبر الفيسبوك:   Rochester Prep Family Championsمجموعة  

 سنواصل متابعة صفحتنا العامة على فيسبوك ونشجعك على "اإلعجاب" بها إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. لقد أطلقنا مجموعة على فيسبوك من أجلك فقط.
ستوفر معلومات دقيقة وفي   مجموعة أولياء األمور خاصة وهي متاحة فقط ألولياء األمور. العناصر حول مدرستنا التي تهم عامة الناس.سنواصل نشر 

واجتماعات   COVID-19، مثل اإلعالنات حول إعادة فتح المدارس وتوافر اختبار  Rochester Prepالوقت المناسب على وجه التحديد ألولياء األمور في 

 بينما نواصل التعامل مع الجائحة، من المهم بالنسبة لنا مشاركة المعلومات معك بأكبر عدد ممكن من الطرق. ( القادمة.Family Championل األسرة )بط
 نحن نشجعك على االنضمام إلى المجموعة حتى تتمكن من البقاء على اطالع. 

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


 

 

 اضغط هنا لالنضمام.  

سيُطرح عليك سؤال واحد: ما إذا كنت ولي أمر طالب   بعد النقر على الرابط، سيتم نقلك إلى صفحة على فيسبوك حيث يمكنك طلب االنضمام إلى المجموعة.
  باالنضمام إلى المجموعة.بمجرد أن تجيب على هذا السؤال سوف نتلقى إشعاًرا ونسمح لك  .Rochester Prep في

 نتطلع إلى رؤيتك على فيسبوك! 

 : يناير  27في   Rochester Prep Family Champions اجتماع 
مساًء. سنتلقى نظرة عامة على أساسيات   6:30 -  5:30يناير من الساعة   27القادم يوم األربعاء  Rochester Prep Family Champions اجتماعسيعقد 

 انضم إلينا للتعرف على االستراتيجيات المالية العملية التي يمكن تنفيذها بسهولة حتى خالل هذا الوقت المضطرب.  المالية.  المعرفة 
 

 Shanai Leeال تتردد في االتصال بـ   .في أسرع وقت ممكن هنا والمشاركة منيرجى التسجيل في هذه الجلسة التثقيفية 
(Shanai.Lee@rochesterprep.org) .يجتمع أبطال العائلة على أساس شهري، ونحن نشجعك على حضور   إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف

 مواكبة األخبار الحالية واالستماع إلى الموارد والفرص المتاحة في جميع أنحاء مجتمعنا.أكبر عدد ممكن من االجتماعات ل
 

 اجتماعات متتالية على بطاقة هدايا كعربون تقدير للشراكة عند ملء نماذج التعليقات بعد كل اجتماع.  3سيحصل أبطال العائلة الذين يحضرون 
 

 موارد المجتمع: 

 بالموارد، وفيما يلي قائمة مختصرة بالبرامج والمبادرات. مجتمعنا غني 

 لتحديد األهلية للبرنامج، يرجى االطالع على إرشادات الدخل .New York( في HEAPيتم التسجيل اآلن في برنامج مساعدات الطاقة المنزلية ) ●

 .ناه

● croCollegeMi   هو برنامج فريد لمسار الكلية مصمم لتخرج كبار السن الملتحقين بالكلية، ولكن ليسوا مستعدين بعد. يستضيف جلسة معلومات

لمزيد تتوفر ا حول برنامج مسار الكلية المبتكر الذي يمّكن كبار السن في المدرسة الثانوية من االلتحاق بالكلية لمدة سنة أو أكثر في دون أي تكلفة.

 . هنا من المعلومات

لتتعلم كيف نجتمع معًا كمجتمع لخلق فرص عمل وبناء أحياء آمنة ونابضة بالحياة وتوليد فرص تعليمية   Rochesterانضم إلى مسؤولي مدينة   ●

 للجميع.

بدأ برنامج   ك ال تفوت هذه الفرصة الممتازة! ، من فضل2021إلى جميع طالب الجامعات الذين يسعون للحصول على تدريب صيفي لعام  ●

Excellus BlueCross BlueShield  2021عملية التوظيف لبرنامج تدريب طالب الكلية الصيفي لعام ege 2021 Summer Coll 

.Internship Program. 

 ارات منتظمة. للحصول على تحديثات وإشع  Coronavirus (COVID-(19مركز معلومات  قم بزيارة ●

ألخذك بعين االعتبار، إذا كنت مستأجًرا أو مالًكا بحاجة إلى مساعدة مالية، أو تريد التعرف على الجهود   المساعدة المالية للمستأجرين والمالك:  ●
 /https://www.jumpstartingroc.com، يرجى النقر على الرابط التالي: Rochesterالمبذولة إلعادة تشغيل اقتصاد 

 

 
 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 

https://www.facebook.com/groups/rochesterprep
https://forms.gle/ZJKHd1oBUqRNhBSt7
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://honorspathway.org/
https://honorspathway.zoom.us/meeting/register/tJMtceGgrT4iH91RF6x3yV_TESe9CqqGp7d0
https://honorspathway.zoom.us/meeting/register/tJMtceGgrT4iH91RF6x3yV_TESe9CqqGp7d0
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.jumpstartingroc.com/

