
  األعزاء، New Yorkعائالت 
 

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.

 .New Yorkالسالم 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 . 
 

ع  أخر أخبار أطالق نظام التعليم الُمَجمَّ
للغاية، وخالل األسبوع الماضي، كان هناك عدد من التطورات الجديدة لضمان استمرارنا في كما كان صحيًحا منذ مارس الماضي، نحن نقود مدارسنا في بيئة ديناميكية 

سيقوم قادة مدرستك بتوصيل المزيد من الخدمات اللوجستية والخطوات التالية  نحن متحمسون إلطالق التعليم المجمع هذا الشهر. الحفاظ على مجتمعات مدرستنا آمنة.
 أي أسئلة إضافية، يرجى التواصل مع المكتب الرئيسي لمدرستك. إذا كانت لديكمعك مباشرة.  

 
 في مدينة نيويورك Uncommonبطاقة صحة 

 بينما ننتظر بحماس فتح أبوابنا في كالعادة، أولويتنا األولى هي صحة وسالمة طالبنا وأسرنا وموظفينا. يسعدنا أن نرحب بك وبعودة أطفالك إلى المدرسة هذا الشهر!
، بدًءا بالنسبة للعائالت التي يشارك طالبها في التعلم المجمع .COVID-19يناير، نتواصل مع تحديث أنظمتنا المدرسية اليومية للحفاظ على مدارسنا آمنة ومنع انتشار 

المسمى  -New Yorkالخاص بنا في مدينة  الصحي Uncommonمن صباح اليوم األول من المدرسة لطفلك ستتلقى بريًدا إلكترونيًا ونًصا به رابط إلى استبيان 
 "Health Pass "  سيسأل استبيانHealth Pass  عما إذا كان الطالب / الموظف يعاني من أي أعراض لـCOVID-19 أو سافر خارج الوالية، أو تم اختباره ،

 .COVID-19، أو أخطلت بشخص مصاب بـ COVID-19إيجابيًا لـ 
  

سيساعدنا على ضمان بقاء طالبنا وموظفينا وعائالتنا في  Health Passحفاظ على مجتمعات مدرستنا آمنة ونعتقد أن استخدام استطالع لدينا جميعًا دور نلعبه في ال
يجب أن يكون لدى  نطلب منك القيام بدورك من خالل التأكد من أن أطفالك قد أكملوا فحوصاتهم الصحية قبل دخولهم المباني المدرسية. أمان مع عودتنا إلى المدرسة.

 مكتمل لدخول مبنى المدرسة كل يوم. Health Passطفلك استبيان 
  

باإلضافة إلى ذلك، يمكنك النقر  ly/healthpassvideohttp://bit.. على Health Passيمكن العثور على مقطع فيديو سريع حول كيفية إكمال استبيان 
لة، يرجى التواصل مع إذا كانت لديك أي أسئ .Health Passللحصول على دليل مرجعي إلكمال استبيان   http://bit.ly/healthpassguide1على

  مدرستك.

 
 ! Uncommonانشر الخبر عن  

نحن نقبل طلبات الطالب الجدد للعام الدراسي القادم في مدارسنا االبتدائية  يعمل اآلن! 2022-2021يسعدنا أن نشاركك أن تطبيقنا للعام الدراسي  

العام المقبل، فتأكد من ملء   Uncommonإذا كان لديك أطفال آخرون تخطط للتقديم في مدرسة   والمتوسطة في قرعة رياض األطفال والصف الخامس.

إذا كنت تعرف صديقًا أو فرًدا من العائلة لديه طفل في روضة األطفال وحتى الصف الثامن، فيرجى   طلب حتى يتمكنوا من الحصول على تفضيل األشقاء. 
ال تؤجل   www.uncommonschools.org/enrollnyc. وتشجيعهم على التقدم عبر اإلنترنت علىمشاركة معلومات االتصال الخاصة بنا معهم 

 مساًء.  5الساعة  2021أبريل   1الخميس   الموعد النهائي لجميع طلبات القرعة هو قدم!مشاركة هذه المعلومات مع أصدقائك وعائلتك لتشجيعهم على الت 

 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 
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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  ●

 
 احصل على لقاح اإلنفلونزا!  

على أنه أكثر أهمية من أي وقت   يتفق األطباء حيث  الموسم إذا لم تكن قد حصلت عليه بالفعل.يرجى الحصول على لقاح اإلنفلونزا لجميع أفراد عائلتك هذا 
في   خريطة وزارة الصحة  يمكنك أيًضا زيارة يمكن الحصول على لقاحات اإلنفلونزا من قبل طبيب الرعاية األولية والعديد من الصيدليات المحلية. مضى.
 للعيادات التي تقدم لقاحات اإلنفلونزا المجانية أو منخفضة التكلفة.  New Yorkمدينة 

 
 النتخابات المحلية القادمة: ا

 
يرجى االطالع أدناه للحصول على بعض مستجدات   هامة جًدا، إال أن موسم االنتخابات لن ينتهي أبًدا. على الرغم من أننا أجرينا للتو انتخابات عامة

 : New Yorkالناخبين الهامة في مدينة 
و    Pomonokو  Kew Gardens Hillsتشمل هذه المنطقة  .Queensفي  24هناك انتخابات خاصة قادمة في منطقة المجلس   ●

Electchester  وFresh Meadows  وHillcrest  وJamaica Estates  وBriarwood    وParkway Village  وJamaica Hills    و

Jamaica. .تمتد فترة التصويت المبكر   إذا كنت تعيش في هذه المنطقة، فتأكد من وصولك إلى صناديق االقتراع لهذه االنتخابات المحلية الهامة

 هنا. االنتخابيتعلم المزيد عن السباق  فبراير.  2النتخابات هو الثالثاء  يناير بحيث يكون يوم ا 31يناير إلى   23من 

لخاصة القادمة وفي انتخابات رئاسة البلدية والنائب  سيتم استخدامه في االنتخابات ا ! New Yorkالتصويت في االختيار الُمصنف قادم إلى مدينة   ●

تأكد من فهمك لكيفية عمل التصويت باالختيار الُمصنف قبل أن   العام والمراقب المالي ورئيس البلدة وانتخابات مجلس المدينة في المستقبل.
 VOTE NYC.وقراءة المعلومات في   الفيديوتعرف على المزيد حول هذا الموضوع من خالل مشاهدة هذا  تصل إلى صناديق االقتراع!

إذا كنت ترغب في تغيير  للتصويت في السباقات التمهيدية المقبلة. فبراير 21التسجيل بحلول يتعين على الناخبين  مواعيد تسجيل الناخبين:  ●

للتسجيل للتصويت أو لتغيير حزبك، تفضل بزيارة   . فبراير  14 االنتماء الحزبي الخاص بك، فيجب عليك القيام بذلك بحلول 

https://vote.nyc/ 

 
 موارد المجتمع:  

 كنت أنت أو أي شخص تعرفه لديه بحاجة للمساعدة، فإليك بعض المواقع المفيدة:  إذا
 المساعدة الغذائية: 

 )قم بتكبير الخريطة للعثور على موقع قريب منك(  ابحث عن مخزن طعام ●
  مساعدة توصيل الطعام ●
 للبحث عن المساعدة الغذائية باللغة االسبانية ●
 NYCمجمع غذاء  ●

 مواقع ويب مفيدة: 
 (CDC)آخر مستجدات مراكز األمراض والوقاية منها  ●
 )االختبار واللقاحات والمزيد(  NYCعلى مستوى  COVID-19بوابة معلومات  ●
 تقر وعمليات اإلخالء( )الحفاظ على سكن مس  NYCدعم المستأجر في  ●
 )احصل على مساعدة البطالة(   مساعدة البطالة ●
 )الصحة والتعليم والمنافع(   موارد المهاجرين ●
 )مساعدة مجانية وسرية(  خدمات األزمات والصحة العقلية  ●
 )البرامج وفرص التعليم( المساعدة المهنية ●
 )مساعدة مالية(  مساعدة الدفن  ●
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 انضم إلى مناصرة أولياء األمور! 

 

اآلباء هم أفضل مناصرين ألسرهم  ومع كل ما يحدث في العالم اآلن، من الواضح أن لدينا عماًل لنقوم به!  Uncommonيا عائالت   2021إنه عام  

مدرسة في   24يرجى التسجيل إذا كنت مهتًما بتعلم كيفية االنضمام إلى مجموعة قوية من أولياء األمور في جميع مدارسنا البالغ عددها   ومجتمعاتهم.

Brooklyn لمعرفة المزيد!  هنااشترك  ة للدفاع عن احتياجات أمتنا ومجتمعاتنا ومدارسنا.المتصلة والجاهز 

 
 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://docs.google.com/forms/d/1_Yy_aqCbQ2AvggBInO3p1aKgMv1pZOlQgmiDJd0yC-U/edit

