
 األعزاء، North Starعائالت 
 

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.

 .North Starالسالم 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 . 

 
 2/21/ 22حتى يوم االثنين الموافق  North Star Academyتم تمديد التعليم عن بعد في مدرسة  

لم   لكن لألسف  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  North Star Academyجميع مدارس 
نتطلع إلى مشاركة تفاصيل إضافية حول هذا   فبراير.  22لبدء إعادة فتح تدريجية مع طالب محددين في  North Star Academyتخطط   ●

 األمر في األسابيع المقبلة. 
سة  رملحوظة حول الرياضات الشتوية للمدرسة الثانوية: تماشياً مع هذه األخبار، اتخذنا أيًضا قراًرا صعبًا لمواصلة برنامج كرة السلة للمد ●

عن كثب واتخاذ قرارات بشأن البرامج الرياضية القادمة األخرى على    COVIDسنستمر في مراقبة مقاييس  الثانوية عن بُعد فقط هذا الشتاء. 

عبر اإلنترنت طوال فصل الشتاء للسماح للرياضيين في   Zoomمدربونا متحمسون لالستمرار في تقديم فاعليات  أساس كل حالة على حدة.

 يجب توجيه األسئلة المتعلقة بألعاب القوى إلى السيد هيث، المدير الرياضي للمرحلة الثانوية.  لثانوية لدينا بتطوير مهاراتهم وتكييفهم.المدارس ا
 

ا حريصون على  وتظل أولويتنا هي حماية صحة مجتمعنا بأكمله قدر اإلمكان، لكننا أيضً  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
 

 مستجدات توزيع الغذاء عن بعد: 
جميع طالب   يناير وسيستمر توفير الطعام للطالب أثناء التعلم الكامل عن بُعد. 4تم استئناف توزيع الوجبات عن بعد اعتباًرا من يوم االثنين الموافق  

North Star  مؤهلون للحصول على وجبات )اإلفطار والغداء( في موقع توزيع طعامNorth Star . 

 West Side Parkحرم   Vailsburgحرم  ع توزيع المواد الغذائية موق

 18 جادة  Hazelwood 571شارع  24 العنوان 

 االثنين والخميس أيام التوزيع 

 مساءً  2:00 -صباحاً    10:00 ساعات التوزيع 

 االثنين: ثالث وجبات فطور وثالث وجبات غداء  عدد الوجبات لكل طالب 

 وثالث وجبات غداء الخميس: وجبتان فطور  

 

https://forms.gle/gYjQUKRoE5gSY7PK8
https://www.mathaccelerator.org/
https://www.mathaccelerator.org/
https://www.mathaccelerator.org/


يرجى مالحظة أنه سيتم توفير   وقد تذهب العائالت إلى أي موقع توزيع. الوجبات من قبل الطالب أو الوالد أو أي فرد آخر من أفراد األسرة. استالميمكن 
 إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، يرجى التواصل مع مدرستك.  هذه الخدمة حتى يتم إعادة فتح مبانينا.

 
 يناير  North Star Academy: 29الموعد النهائي لتقديم الطلبات للطالب الجدد في  

 يناير.  29وستغلق نافذة التقديم يوم الجمعة  ! 2022-2021حاليًا طلبات الطالب الجدد للعام الدراسي   North Star Academyتقبل 
  North Starيحصل جميع إخوة طالب  تقديم طلب.  North Star Academyيجب على العائالت التي ترغب في تسجيل شقيق في  ●

 قم بإرسل طلبك اليوم!  - الحاليين على األولوية ألي مقاعد متاحة 
 Northالدراسي المقبل، فأخبرهم أن  إذا كنت تعرف أي عائالت تحتاج إلى التسجيل للعام  نحن بحاجة لمساعدتكم لنشر الكلمة في مجتمعنا! ●

Star !نشكرك مقدًما على شراكتك ودعمك.  تقبل الطلبات حاليًا ويجب عليهم التقديم اليوم 
 قدم اآلن! 

يتم تسجيل جميع الطالب الحاليين تلقائيًا في   الحاليين إلى التقديم مرة أخرى.  North Star Academyكما الحال في السنوات السابقة، ال يحتاج طالب 
 مستوى الصف و / أو المرحلة التالية. 

 
 
 قمصان شهر التاريخ األفريقي األمريكي 

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

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

 وها من قبل." يراها اآلخرون لمجرد أنهم لم ير 
  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  ●

   
 مساعدة الوجبات العائلية  

 يرجى االطالع أدناه للحصول على برامج المساعدة الوجبات: 

يناير وسيقام   13يوم األربعاء الموافق   Hello Freshتم استئناف برنامج توزيع الطعام التابع للعمدة بالشراكة مع  أربعاء الحاكم لتوزيع الطعام: ●

يتطلب هذا التسليم التسجيل المسبق كل أسبوع بحلول يوم األحد   مارس(. 24و  10فبراير،   24و  10يناير،  27و  13كل أربعاء بعد ذلك ) 

يمكن للمقيمين الذين يحتاجون إلى طعام أن يطلبوا إضافتهم إلى قائمة التوزيع يوم األربعاء عن طريق إرسال رسالة إلى   مساًء. 8الساعة  

. NewarkPeoplesAssembly@ci.newark.nj.us .يرجى الرد باسم عائلتك والعنوان الكامل مع الشقة / الطابق، ورقم الهاتف، والجناح 
هناك حاجة إلى متطوعين    ملحوظة:  مساًء يوم األربعاء ويتم إجراء مكالمة قبل التسليم. 3وصباًحا  10لساعة  يتم تسليم الوجبات عادة بين ا

 . األيام. للقيادة والتعبئة في هذه 
أحداثًا منتظمة لتوزيع األغذية في   Essexيستضيف المجلس التنفيذي ومفوضي مقاطعة  :Essexفاعليات توزيع األغذية الطارئة في مقاطعة  ●

 المواقع. لإلعالنات األسبوعية عن   Essex Countyيرجى زيارة موقع يتم توزيع الطعام على أساس أسبقية الحضور. حاالت الطوارئ.

القريبين باستخدام "البحث عن خدمة الرسائل النصية   NJحدد موقع إحدى شركاء بنك الطعام المجتمعي في  :NJبنك الطعام المجتمعي في   ●

للحصول على   7776-224-908" للغة اإلسبانية إلى الرقم Comida" للغة اإلنجليزية أو "FindFoodما عليك سوى إرسال كلمة " لألغذية".

 ومطابخ الحساء والمالجئ المرسلة في غضون ثواٍن.  CFBNJعناوين وأرقام هواتف أقرب مخازن طعام من شركاء 

 أحداث وموارد المجتمع  

http://newarkenrolls.org/
https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home
https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home
https://www.youtube.com/watch?v=j8sYqsD2WZQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j8sYqsD2WZQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j8sYqsD2WZQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HWxAiWo-jWc&feature=youtu.be
https://www.journalbuddies.com/wp-content/uploads/2012/02/Creative-Writing-Prompts-for-Teens-and-Tweens-Long.png
https://www.mhanational.org/sites/default/files/Worksheet%20-%20Whats%20Underneath.pdf
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/


 يُرجى االطالع أدناه للفاعليات والموارد المتاحة لك ولعائلتك: 
  5صباًحا حتى    10يناير من الساعة  18انضم إلى متحف نيوارك للفنون يوم االثنين،  كسر الحواجز: - ن لوثر كينج جونيور االحتفال بيوم مارت ●

بمناسبة يوم الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور، نسلط الضوء هذا العام   مساًء لالحتفال السنوي بتكريم حياة وإرث أحد أعظم أبطال هذه األمة:
موقع   قم بزيارة حواجز واالستمرار في كسرها حتى تصبح امرأة ذات أصول عرقية أجنبية نائب رئيس الواليات المتحدة.على كيفية كسر ال

 مات حول كيفية التسجيل في الجلسات المختلفة. لمزيد من المعلو المتحف
يوم   Novartisالذي تقدمه شركة   New Jerseyسيعقد مؤتمر الشباب للجنة مارتن لوثر كينغ جونيور التذكارية في  : نحن نسمعكم يا شباب! ●

عاًما  16*سيحتاج أي طالب دون سن   سيكون هناك ضيوف مشهورون ودي جي وهدايا! مساًء. 2صباًحا حتى  9يناير من الساعة  18االثنين 

 ! هناسجل  إلى شخص بالغ للتسجيل لحضور الحدث.
  Zoomفي معسكر   8حتى   3بعد الدوام المدرسي حاليًا بتسجيل الطالب من الصفوف  All-Starsيقوم برنامج  المدرسة:نجوم ما بعد الدوام  ●

 انظر المنشور أدناه للحصول على عينة من دروس اإلثراء المقدمة وإرشادات حول كيفية التسجيل.  المجاني.

 

● Newark 2020:  شراكةNewark 2020   وAudible   وNewark Public Library  لمدينةNewark   وبرنامج تطوير القوى العاملة في

Newark Alliance " إلطالقHire Newark Book Club"   وهي مجموعة محترفة للقراءة والمساءلة يديرها مدربون مهنيون عاليو األداء ،

 Hireنادي  ة وتجربة التحوالت النموذجية.المصمم لمساعدة األعضاء على تعلم مهارات جديدة والعثور على أفكار جديد Newark 2020في 
Newark Book Club   مجاني ومفتوح ألي شخص مهتم باالنضمام إلى المجتمع حيث يمكنهم التعلم من بعضهم البعض ونقل التعليم إلى

كحد أدنى(   6لسات ) ٪ من الج80سيحصل المشاركون الحاضرون ما ال يقل عن   مستوى أعمق من خالل الحياة المهنية والمدربين المهنيين.

لمزيد من   .Hire Newark Book Clubفي   سجل من هنا .Newark 2020على جلسة تدريب فردية مع مدرب مهني عالي األداء من 

 .newark2020@newark-alliance.comالمعلومات، راسل 

 

 : COVID-19الموارد الطبية /  
 حتى لو لم تكن لديك أي أعراض.  COVID-19على الخضوع الختبار  Newarkيتم تشجيع جميع عائالت 

االختبار   حتى لو لم يكن لديك أي أعراض.   COVID-19على الخضوع الختبار Newarkيتم تشجيع جميع عائالت  :Newarkمواقع اختبار   ●

  مع عائلتك وأصدقائك. هذه المعلومات يرجى مشاركة  مجاني وال يتطلب تأمينًا.
أو اتصل بمكتب إدارة   www.EssexCOVID.orgلتحديد موعد في موقع اختبار المقاطعة، تفضل بزيارة  :Essexمواقع اختبار مقاطعة   ●

سيتم تحديد المواعيد   مساًء(. 11صباًحا حتى  7تح مركز االتصال من الساعة  )سيف .973-324-9950على  Essexالطوارئ في مقاطعة 

أي شخص يقوم بتحديد موعد سيحصل على رقم تأكيد؛ يجب على سكان المقاطعة إحضار رقم التأكيد معهم في   مساًء.  12صباًحا إلى   9من 

 موعدهم.

https://www.newarkmuseumart.org/mlk-day-2021
https://www.newarkmuseumart.org/mlk-day-2021
https://www.newarkmuseumart.org/mlk-day-2021
https://www.newarkmuseumart.org/mlk-day-2021
https://www.newarkmuseumart.org/mlk-day-2021
https://hopin.com/events/njmlkyouth
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://bit.ly/HireNewarkBookClub2020&c=E,1,RZa4DOZl-vdO3UjA5a8EQYa2HGGE2nY_4Vd3l8HqXyAsZeujaXOI7xkmkiEqcT9HlPJPDWIlOxKZip1YtTWgWEVZgBC00fi3I2GYiaz84tPDeDi-yHDhcxE4duP6&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://bit.ly/HireNewarkBookClub2020&c=E,1,RZa4DOZl-vdO3UjA5a8EQYa2HGGE2nY_4Vd3l8HqXyAsZeujaXOI7xkmkiEqcT9HlPJPDWIlOxKZip1YtTWgWEVZgBC00fi3I2GYiaz84tPDeDi-yHDhcxE4duP6&typo=1
https://newarkcovid19.com/programs/testing


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

 
 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 

 

https://covidvaccine.nj.gov/?fbclid=IwAR1ZRhcQa9g_rKpmwBZmijTcLTabAWaRtDrW_7sROTdGbhDcmtWCEiuMNl0
https://covidvaccine.nj.gov/?fbclid=IwAR1ZRhcQa9g_rKpmwBZmijTcLTabAWaRtDrW_7sROTdGbhDcmtWCEiuMNl0
https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210107d.shtml?fbclid=IwAR0ofMHUBfjdos_a5fo3Sf3TjOWMy3CJYLy4D61ohx0r_RLzV8VrxGj3aKA
https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210107d.shtml?fbclid=IwAR0ofMHUBfjdos_a5fo3Sf3TjOWMy3CJYLy4D61ohx0r_RLzV8VrxGj3aKA

