
  األعزاء، Troy 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. 
 
 : الوجبات عن بعد مستجدات خدمة  

  ستكون الوجبات متاحة لإلستالم في موقعين. سيستمر تقديم خدمة توزيع الطعام خالل يناير أثناء التعلم عن بعد. 
 

Ave Troy NY 12180 thTroy Prep ES, 3055 6 
 م  3:00  - م  12:00  2021يناير  4 ●
 م  3:00  - م  12:00  2021يناير  8 ●
 م  3:00 - م  12:00 2021يناير  15 ●

  
Troy Prep MS/HS, 2 Polk St, Troy NY 12180 

 م  12:00  -ص    09:00  2021يناير  4 ●
 م  12:00  -ص    09:00  2021يناير  8 ●
  م 12:00 - ص  09:00 2021يناير  15 ●

 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  ●

 
 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://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

