
  األعزاء، Camden Prepعائالت 
 

تمثل وقتًا مليئًا بالتحديات ألمتنا لتذكرنا مرة  2021ال تزال بداية عام   نأمل أن عطلة الشتاء قد قدمت لعائلتك فرصة للراحة وتجديد الطاقة. كل عام وأنتم بخير!

سواء كان   -  Uncommonنأمل بأنك كنت قادًرا على إيجاد بعض العزاء في مجتمعنا  أخرى بالعمل الذي يجب القيام به لخلق عالم ومستقبل أفضل ألطفالنا.

اب الذي  ذلك عن طريق التواصل مع العائالت األخرى بشكل افتراضي، أو التواصل مع معلميك وقادة مدرستك، أو جعل طالبك يشاركون حماستهم حول الكت 
التعليم عن بعد والتعليم   استكشافنين للغاية لفرحة طالبنا وتفاني مدرسينا وشراكتك بينما نواصل ما زلنا ممت  يقرؤونه أو المشروع العلمي قيد اإلعداد.

 .Camden Prepالسالم وإحساًسا متجدًدا بالتفاؤل بينما نواصل العمل معًا كمجتمع  2021نأمل أن يجلب لنا عام   الُمجمع.
 

 مستجدات المدرسة 

 استبيان الوالدين / األوصياء متاح اآلن: 
من المفترض أن يكون جميع الوالدين / األوصياء قد تلقوا بريًدا إلكترونيًا يحتوي على رابط   الع رأي الوالدين / األوصياء لمنتصف العام متاح اآلن.استط

إذا لم تتلق  يناير. 18فق  سيبقى االستبيان متاح حتى يوم االثنين الموا بعد. باالستجابةال يزال هناك متسع من الوقت إذا لم تقم  يناير. 4لالستبيان في 

وشكًرا جزيالً على   الموجز وسنعمل على إرسال نسخة لك في أقرب وقت ممكن.  النموذج االستبيان بعد وتعتقد بوجوب حصولك عليه، يرجى ملء هذا
 نحن نمتن كثيرا للسماع منك!  مساهمة أولئك الذين استجابوا بالفعل!

 
 1/ 2الموعد النهائي للتقديم هو   - برنامج الرياضيات المجاني للمدرسة اإلعدادية عبر اإلنترنت 

  اإلنترنت للرياضيات بعد انتهاء اليوم الدراسي   بالمدارس اإلعدادية برنامًجا مجانيًا عبر Uncommonلجميع طالب   RISC Math Acceleratorيقدم 

في منصة الرياضيات عبر اإلنترنت التي تنشئ   عضوية مجانية إذا كان طفلك في المرحلة اإلعدادية فسيحصل على  إلشراك وتفوق طفلك في الرياضيات.
عند الطلب والمتاحين كل يوم من أيام األسبوع للمساعدة في  منهًجا شخصيًا وتتيح إمكانية الوصول المجاني لمدرسي الرياضيات ذوي الخبرة المباشرة 

يعمل الطالب وفقًا لنسبة تقدمهم الخاصة في موضوعات بمستواهم ويمكنهم  وسيتلقى اآلباء تحديثات أسبوعية حول تقدم الطالب.  الواجبات المنزلية.
 تعرف على المزيد على - للتسجيل هو األول من فبراير  الموعد النهائي  االتصال بالمعلمين في أي وقت يحتاجون فيه إلى المساعدة.

 https://www.mathaccelerator.org/ اتصل بـ  المعلومات،أو لمزيد منRISC مباشرةً على info@mathaccelerator.org   310أو -

913 -2684 . 

 
 21/ 2/ 22حتى يوم االثنين الموافق  Camden Prepتم تمديد التعليم عن بعد في مدرسة  

لألسف لم   لكن نحن نراقب البيانات ونتشاور مع المسؤولين المحليين منذ آخر تحديث لنا في نوفمبر لتوجيه قرارات التعليم الشخصي والتعليم عن بُعد.
ونتيجة لهذه التطورات، ستمدد   األصل. يناير المحدد في  20تتحسن المقاييس إلى درجة يمكننا من خاللها العودة إلى التعليم الشخصي الكامل في تاريخ 

  فبراير على األقل.  22٪ حتى يوم االثنين الموافق 100التعليم عن بُعد بنسبة  Camden Prepجميع مدارس 
  فبراير.  22لبدء إعادة فتح تدريجية مع طالب محددين في  Camden Prepتخطط  ●
 نتطلع إلى مشاركة تفاصيل إضافية حول هذا األمر في األسابيع المقبلة.  ●

ًضا حريصون على  وتظل أولويتنا هي حماية صحة مجتمعنا بأكمله قدر اإلمكان، لكننا أي  نحن ال نتخذ هذه القرارات أو ننفذها بسهولة. قبل،وكما ذكرنا من  
-COVIDوبهذه الروح، سنواصل تقييم جميع بيانات الوالية والبيانات المحلية المتعلقة بـ  العودة إلى التعليم الشخصي حيثما ومتى يمكننا القيام بذلك بأمان.

 فبراير.  22نحو إعادة االفتتاح مع اقتراب يوم  والتواصل معكم بشأن تقدمنا  19
 

 وصيل وجبات أرامارك خدمة ت  اختر

ستقوم أرامارك بتوصيلها بدالً من الذهاب للحصول على وجبات الطعام،   يظل التزامنا بتقديم الوجبات كما هو مع انتقالنا إلى نموذج جديد وإغالق أبواب التوزيع.
نظًرا ألن أرامارك تخدم مدينة  أفضل لمجتمعنا أثناء تغير الطقس.ق عمليات التوصيل القائمة على الرمز البريدي فقط بغرض تقديم خدمة بي وقد قاموا بتط إليك!

Camden فستتمكن من الحصول على وجبات لجميع أطفالك ممن في سن المدرسة في ،Camden.  !نأمل أن يكون هذا أكثر مالءمة لك 

من فضلك كن على  د التأكيد اإللكتروني من أرامارك إلكمال طلبك.لتلقي وجبات مجانية، يجب عليك إكمال االستبيان على الرابط أدناه ويجب عليك الرد على بري
 أيام بمجرد تأكيد معلوماتك. 7ستبدأ في تلقي وجبات الطعام أسبوعيًا في غضون  اطالع بالبريد اإللكتروني للمتابعة!

 سليمانقر هنا للوصول إلى نموذج طلب الت 

Formulario de Entrega de Comidas Escolares 

 https://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform èرابط 

 األمريكيقمصان شهر التاريخ األفريقي  

على الرغم من أن احتفالنا قد يبدو مختلفًا   خالل شهر فبراير. Camden Prepنحن متحمسون جًدا لالحتفال بشهر التاريخ األفريقي األمريكي كمجتمع  
 بعض الشيء، إال أننا سنواصل تقليد بيع قميص شهر التاريخ األفريقي األمريكي!   

يحتفل تصميم القميص باالنتخاب التاريخي   االحتفال باألصوات األفريقية األمريكية.  خ األفريقي األمريكيستمثل قمصان هذا العام موضوع شهر التاري 
"احلم بطموح وتولى القيادة باقتناع وانظروا إلى أنفسكم بطريقة قد ال   لنائبة الرئيس كاماال هاريس، ويتميز بكلمات قوية من خطاب فوزها في نوفمبر: 

https://forms.gle/gYjQUKRoE5gSY7PK8
https://www.mathaccelerator.org/
https://www.mathaccelerator.org/
https://www.mathaccelerator.org/
https://forms.gle/nh5exFyAd68ZL2d46
https://forms.gle/nh5exFyAd68ZL2d46
https://forms.gle/nh5exFyAd68ZL2d46
https://forms.gle/N9VK3TudonR836NS9
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform


  لمجرد أنهم لم يروها من قبل." يراها اآلخرون 
  10يظل سعر القميص  ، الرجاء النقر على الرابط أدناه للطلب مباشرة من البائع.2021إذا كنت مهتًما بشراء قميص شهر التاريخ اإلفريقي األمريكي 

 دوالرات باإلضافة إلى تكلفة الشحن المباشر إلى منزلك. 
 https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home رابط المتجر: ●

 سيظل المتجر مفتوًحا حتى شهر فبراير.    ●

يوًما ووقت الشحن اإلضافي، نشجعك على طلب القمصان في أقرب وقت ممكن من أجل استالم قميصك في    14نظًرا لوقت المعالجة الذي يبلغ  ●
  الوقت المناسب لشهر التاريخ األسود.

 مصادر 

 يناير هو شهر العافية العاطفية: 
إيجابية مع  العافية العاطفية هي القدرة على التعامل مع التحديات في الحياة وبناء عالقات  !Uncommonنستمر في شهر العافية العاطفية حتى يناير في 

من   عندما نتعلم أسماء المشاعر وكيفية التعبير عنها بطرق مناسبة، فإننا بذلك ندعم العافية العاطفية.  اآلخرين وتشجيع استخدام مهارات التأقلم الصحية. 
 ار نظرة أكثر إشراقًا للحياة! خالل ممارسة العافية العاطفية، فإننا نحد من إجهادنا ونحصل على نوم جيد ونستخدم مهارات التأقلم الصحية ونخت 

 فيما يلي بعض الموارد المناسبة للعائلة لممارسة العافية العاطفية! 
 MindYetiجهز عقلك   ●
 تخفيف التوتر عند األطفال  ●
 اإلبداعية للمراهقين مجلة الحث على الكتابة ●
 عبارات "شعرت" لبناء مفردات عاطفية  ●

 
 ومعلومات اللقاح:  COVID-19مواقع اختبار  

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

 عن االختبار:  فيما يلي معلومات إضافية  معلومات موقع االختبار.
 519في  COVIDويساعد في الرد على األسئلة الشائعة حول اختبار   Camdenاليومي في  COVID-19اختبار  H.O.P.Eيوفر مشروع  ●

West Street, Camden, NJ.  هنا مزيد من المعلومات. 
والمزيد، يرجى النقر    CVSو  Cathedral Kitchenو  CAMcare Health Corporationلمزيد من مواقع االختبار، بما في ذلك  ●

 . هذا الرابط فوق
 .أعرف المزيد .من هنا سجل مسبقًا للحصول على اللقاح  . New Jerseyدون حواجز تقاسم التكاليف لجميع سكان  COVID-19ستتوفر لقاحات 

 
 ساعدة الوجبات العائلية: م

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

 في منطقتك.   على توزيعات الطعام
 المساعدة اإلضافية في الوجبات العائلية مذكورة أدناه: 

 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.  

لديك   على النحو. Camdenويكون جدول  -سنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة، مع متابعة بعيدة اجتماعيًا Virtua Mobile Market :سوق  ●

 VirtuaMFM@virtua.orgأسئلة، ال تتردد في مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على 
 كل الثالثاء ○

■ Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden:  مساءً  1:30من الظهر حتى 
■ Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden:   4:00حتي  2:30من 

 كل أربعاء  ○
 مساءً  1:30 من الظهر حتى :Haddon Avenue, Camden 1601مركز أوزبورن لصحة األسرة،  ■
 .(Mt. Ephraim Aveللصحة والعافية، قسم الطوارئ، ساحة انتظار السيارات )أدخل من   Virtua Camdenمركز  ■

1000 Atlantic Ave.:   4:00 حتى  2:30من 
  .هنا مزيد من المعلومات حول المواقع المحلية .Camdenيسلط مركز خدمات األسرة الضوء على الموارد الغذائية في  ●
دون الحاجة ألي   -  Federal Street  ،Camden  856964.6771 1514وجبات الطعام والبقالة، العنوان  Cathedral Kitchenتقدم  ●

 ورقية!  معامالت
نقدم وجبات ساخنة عند الباب، باإلضافة إلى أكياس الطعام وزجاجات   مساًء:  1  -مساًء والسبت، من الظهر   5- 15: 3أيام األسبوع،   ○

 المياه.
  4871- 379- 856اتصل بالرقم   " باإلضافة إلى غرفة اجتماعات.Drive Thruحجرة مؤن من بطريقة "  Camden في  Krocم مركز يقد ●

 للمزيد من المعلومات.  هنا انقر لتحديد موعد.

 موارد المجتمع:  
يناير من  18يوم االثنين  Novartisتقدمه شركة  الذي  New Jerseyسيعقد مؤتمر الشباب للجنة مارتن لوثر كينغ جونيور التذكارية في  ●
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 سيكون هناك ضيوف مشهورون ودي جي وهدايا! اجعله يوًما عبر اإلنترنت معنا. نحن نسمعكم يا شباب! مساًء. 2صباًحا حتى   9الساعة  
 ! هنا سجل لحضور الحدث.  للتسجيل عاًما إلى شخص بالغ  16*سيحتاج أي شاب دون سن  

  15( حدث العدالة االجتماعية األول، مؤتمر تحالف اإلنصاف، في NJEAالتعليمية ) New Jerseyيستضيف تحالف اإلنصاف التابع لجمعية  ●

 . هنا سجل عبر اإلنترنت يناير. 16ويناير 
فأماكن فصول الدراسة   ناألن كانك إلى برنامج تفاعلي مجاني عبر اإلنترنت للتغذية والطهي احجز م Food Bank of South Jerseyيدعوك  ●

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

 Wigginsظهًرا. أيام األحد في   1صباًحا حتى الساعة  8من الساعة  The Masked Melanin Marketيقام  فعالية المجتمع المرح:  ●

Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden. .أقنعة الوجه.  ارتداءيلزم  ستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين 

 
 م! من خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على التسجيل اليو Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن 

  
 فيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية هنا.  إليك،إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني 
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