
  األعزاء، eprRoxbury Pعائالت 
 

هاريس إجراءات فورية لدعم مجتمعاتنا. هذا وقد  -لقد امتألنا باألمل في األسبوعين الماضيين: شهدت أمتنا حفل تنصيب رئاسي تاريخي واتخذت إدارة بايدن
إلى   Brooklynهذه هي المرة األولى التي يدخل فيها طالبنا في  بالطالب العودة للتعلم الشخصي. Troyو  Rochesterو Bostonو NYCرحبت مدارسنا في 

نحن متحمسون جًدا لطالبنا كون لديهم خيار أن يتواجدوا شخصياً في المدرسة، ونحن ممتنون جًدا لقادتنا ومعلمينا وفرق العمل   مبانينا هذا العام الدراسي.
بينما تستمر في رعاية أطفالك   - في مناطقنا الست   Uncommonعائلة من  20000  -نستمر في إيجاد األمل لكم جميعًا   ك ممكنًا.والفرق اإلقليمية لجعل ذل

 . Uncommonشكًرا لك على مثابرتك وإلهام مجتمعنا  خالل الوباء وتعمل جنبًا إلى جنب مع فريقنا لندعم طالبنا معًا. 
 

يرجى االستمرار في   فبراير.  12رة اإلخبارية في بداية الشهر بدالً من من إصدارها كل أسبوعين مع إصدار وعلى صعيد آخر، سيتم إصدار هذه النش

 التواصل مع قادة مدرستك. 
 

 مستجدات المدرسة 

 1/ 2الموعد النهائي للتقديم هو   - برنامج الرياضيات المجاني للمدرسة اإلعدادية عبر اإلنترنت 
  بالمدارس اإلعدادية برنامًجا مجانيًا عبر اإلنترنت للرياضيات بعد انتهاء اليوم الدراسي  Uncommonميع طالب لج  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.
انية الوصول المجاني لمدرسي الرياضيات ذوي الخبرة المباشرة عند الطلب والمتاحين كل يوم من أيام األسبوع للمساعدة في  منهًجا شخصيًا وتتيح إمك

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

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

913 -2684 . 
 

 شكر خاص باستبيان الوالدين / الوصي
ل،  نحن نقدر مالحظاتكم حول ما الذي يعمل بشكل جيد وما يمكن أن يكون أفض شكًرا جزيالً لك على إكمال استبيان الوالدين / الوصي في منتصف العام!

 وستساعد مدخالت االستبيان في تشكيل عملنا وخططنا المستمرة للعام المقبل. 
 

 ! Roxbury Prepلطالب   2021لصيف  Uncommonتم فتح التسجيل في مخيم  
في الصفوف   Roxbury Prep / Rochester Prepيقوم حاليًا بتسجيل الطلبة ولديه مساحة متاحة ألي طالب  Uncommonيسعدنا أن نعلن أن مخيم 

يرجى مالحظة أننا نخطط   للمشاركة في تجربة مخيم صيفي لمدة أسبوعين! Uncommonفرصة فريدة لطالب  Uncommonيعد مخيم  !7إلى  4من 

 ، فسنقوم بتشغيل برنامج افتراضي.COVIDإذا لم نتمكن من العمل شخصيًا بسبب قيود السالمة المتعلقة بـ لتجربة النوم الشخصية الخاصة بنا؛ ومع ذلك، 
  Uncommonموقع مخيم   نحن نشجعك على زيارة .هنا بإمكانك تقديم الطلبات  سجل طالبك اليوم! المساحة محدودة واألماكن تُشغر بسرعة، لذا ال تنتظر! 

  البريد اإللكتروني ( عبر Uncommonوإذا كان لديك أي أسئلة على اإلطالق، فيرجى عدم التردد في التواصل مع مايك كاالهان )مدير مخيم  على الويب 
 ال يسعنا االنتظار لرؤيتك في المخيم هذا الصيف!  .646-634-3277أو الهاتف / رسالة نصية على 

 
 في المدرسة:  COVID-19اختبار 

االبتدائي ، عملنا عن كثب مع إدارة التعليم COVID-19في محاولة لمنع انتشار  شكًرا لك على شراكتك المستمرة خالل هذه السنة الدراسية غير المسبوقة.

سريع مجانًا للموظفين الذين يعانون من  COVID-19( لتقديم اختبار DPH( وإدارة الصحة العامة في ماساتشوستس )DESEوالثانوي في ماساتشوستس ) 

 األعراض والطالب المشاركين في أي نوع من التعليم الشخصي. 
 

المنزل، فقد يكون هناك أعضاء في مجتمع مدرستنا الذين تظهر عليهم األعراض    على الرغم من طلبنا من جميع الطالب والموظفين المرضى البقاء في 
لن تؤدي القدرة على اختبار طفلك في المدرسة إلى تسريع النتائج فحسب، بل ستساعدك على تحديد الخطوات التالية  أوالً أثناء وجودهم في المدرسة. 

 لبال بأن االختبار متاح ويمكن أن تقدمه الممرضة إذا لزم األمر. لحماية الطالب وعائلتك، وستوفر أيًضا بعًضا من راحة ا
 

( ويُظهر النتائج في غضون  FDAالمستضد السريع" من قِبل إدارة األغذية والعقاقير ) COVID-19"اختبار   COVID-19تم اعتماد االختبار التشخيصي لـ 

سيتم اتخاذ قرار إجراء االختبار من قبل ممرضة   إجراء االختبار باستخدام مسحة األنف.دقيقة.  تم تدريب طاقم التمريض في مدرستنا جيًدا على كيفية  15

 المدرسة، وسيتم إخطارك عبر مكالمة هاتفية قبل اختبار طفلك. 
 

بالحجر الصحي   االلتزام وأيًضا سيتم إخطارك على الفور بنتائج االختبار.  إذا كانت نتيجة اختبار الطالب إيجابية، فسيتم إرساله إلى المنزل ويجب عليه 
وفقد يتم إرسال   الحمى دون استخدام أدوية خافضة للحرارة. واختفاءساعة على األقل من تحسن األعراض   24أيام على األقل وحتى مرور  10لمدة 

بشأن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها  بغض النظر عن نتيجة االختبار، سيتم إخطارك من قبل المدرسة  الطالب أيًضا إلى المنزل إذا كان اختباره سلبيًا.
باإلبالغ عن جميع نتائج االختبارات إلى وزارة الصحة العامة ونتائج االختبارات اإليجابية إلى وحدة   Roxbury Prepستقوم  مع مقدم الرعاية الصحية.

 مساعدة االستجابة السريعة التابعة إلدارة التعليم االبتدائي والثانوي. 
 

، وهي منظمة غير ربحية  Project Beaconكترونيًا من بالنسبة للطالب الذين سيدخلون في نظام التعليم المجمع في يناير، يجب أن تكون قد تلقيت بريًدا إل
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التشخيصي السريع  COVID-19تابعة لجهة خارجية تعاقدت معها والية ماساتشوستس لمساعدتنا في تقديم االختبارات واإلبالغ عنها. المشاركة في اختبار 

يجب عليك الرد على هذا البريد  ، Project Beaconرة الصحة العامة والمستضد، بما في ذلك السماح للمدرسة بمشاركة معلومات نتيجة االختبار مع وزا 

 ]قد يتم طلب نموذج إذن ورقي إذا لم تتمكن من الوصول إلى الموقع عبر اإلنترنت.[    اإللكتروني وإنشاء حساب مجاني معهم.
 

التشخيصي السريع المستضد ]أو إذا كنت تفضل نموذج إذن ورقي[ ، فيرجى التواصل مع مدير   COVID-19إذا كانت لديك أسئلة بخصوص اختبار 

  Lea en Español.العمليات في الحرم المدرسي الخاص بك.
 
 

ع: مستجدات أطالق  نظام التعليم الُمَجمَّ
يسعدنا أن نعلن أن جميع   يناير مع عدد محدد من الطالب الذين يحضرون شخصيًا. 20للتذكير، نواصل خطتنا المرحلية إلعادة الفتح والتي بدأت في 

خطة التعلم    إذا كانت لديك أسئلة حول طالب الصف الخامس مدعوون اآلن للمشاركة في التعلم الشخصي بدًءا من يوم االثنين الموافق األول من فبراير.
  سنواصل التحرك نحو التعلم الُمجمع الكامل بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. الُمجمع لمدرستك، فيرجى مراجعة قائد مدرستك.

 
- 2021 طلبات تقديم الطالب الجدد وأشقاء الطالب الحاليين للصف الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع للعام الدراسي Roxbury Prepتقبل 

2022 ! 
العادات   Roxbury Prepتعرف  ، ونريد أن يحصل المزيد من األطفال على نفس الفرص.Roxbury Prepنحن فخورون بطالبنا ومدرستنا في 

 والمهارات التي يبنيها الطالب في المدرسة اإلعدادية، وستقوم المدرسة الثانوية بإعدادهم للكلية وستدعمهم الحقًا في الحياة. 
 

حاليًا طلبات الدخول في القرعة   Roxbury Prepتقبل   .Bostonلى مساعدتك في نشر الخبر، والتأثير بشكل إيجابي على المزيد من األطفال في نحتاج إ

 ، لذلك نشجع العائالت المهتمة على التقدم إلى مدارسنا في أقرب وقت ممكن.2021فبراير   28حتى 
 

  28بحلول   www.applybostoncharters.org الحالي شقيق مؤهل للحضور، فيجب عليك إكمال الطلب على Roxbury Prepإذا كان لدى طالب 

 تفضيل األخ في القرعة. لتلقي  2021فبراير 
 

دوالر!  للدخول   100بقيمة  Targetإلى عائلتك وأصدقائك، يمكنك الدخول للفوز بواحدة من ثالث بطاقات هدايا من  Roxbury Prepمن خالل ترشيح 

 والفوز: 
 . نموذج الترشيح الخاص بنا عبر اإلنترنتقم بتقديم الترشيح الكامل من خالل  .1
 بالشخص الذي قمت بإحالته ليساعدهم في ملء الطلب عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت.  Roxbury Prepسيتصل موظفو  .2
 فبراير!  28دخل في السحب على الجوائز عن كل طلب مكتمل تحيله إلينا بحلول  ست  .3

 
 Lea en أو اتصل بمدير مكتب مدرستك للحصول على مزيد من المعلومات. 1306-858-617على  Roxbury Prepاتصل بمكتب قبول   أسئلة:

Español.  
 
 

 المتاحة  P-EBTمنافع   :تذكير
جميع الطالب الذين يحضرون   .21-2020للفترة المتبقية من العام الدراسي   P-EBTأنه تم تمديد منفعة   Roxbury Prepنريد أيًضا أن تعلم عائالت  

Roxbury Prep   مؤهلون لتلقي تمويلPandemic-EBT .ذه  وال تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على ه لدعم األسر أثناء حضور طالبهم التعلم عن بعد

ويجب أن تتوقع العائالت تلقي المجموعة   إليك مباشرةً. EBTالحالية الخاصة بك أو سيتم إرسال بطاقة  EBTسيتم تطبيق الرصيد تلقائيًا على بطاقة   المنفعة.

أو    الويب هذامراجعة موقع  أو لم تتلق أموالك، فيرجى EBT-Pإذا كانت لديك أسئلة حول برنامج  التالية من األموال في وقت ما في أواخر شهر يناير.
 لطرح األسئلة.  8333-645( 800على ) Project Breadالتواصل مع 

 مصادر 

 ركن العافية: 
كل ذلك أثناء االستمتاع  -حتى تستكشف أدوات واستراتيجيات التعامل مع العواطف والمشاعر   االفتراضية للتهدئة  Uncommonغرفة يرجى زيارة 

 رسات مفيدة عندما تصبح الحياة صعبة. نأمل أن توفر هذه األدوات منافذ ومما بوقتك.
 

 : COVID-19تعرف على لقاح  
أجاب د/ كارما وارين ود/ بيير فيجيلينس ود/   واللقاح" يوم األحد الماضي.   COVID-19ندوة عبر الويب حول " ABC7 NYاستضافت دارال مايلز من 

خصص   والمجتمعات ذات األصل العرقي األجنبي وكيفية البقاء في أمان وخيارات اللقاح المختلفة.  COVID-19واين رايلي على أسئلة الجمهور حول 

 . COVID-19لوقت للمشاهدة والحصول على معلومات بشأن لقاح بعض ا

https://mcusercontent.com/7643cb0f0f0dff82db9b4a823/files/f7bb576c-ca99-4668-81dd-b348bfc2a0cc/Rapid_Testing_Consent_Letter_for_Parents_SPA.pdf
https://mcusercontent.com/7643cb0f0f0dff82db9b4a823/files/f7bb576c-ca99-4668-81dd-b348bfc2a0cc/Rapid_Testing_Consent_Letter_for_Parents_SPA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
https://www.map-ebt.org/
https://www.map-ebt.org/
https://www.map-ebt.org/
https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=9nOAlqJq5I8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9nOAlqJq5I8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9nOAlqJq5I8&feature=youtu.be


 
 

 (  PPFAالقادم )اجتماع شركاء الدعوة من أولياء األمور 

 

 إذاً هذا االجتماع لك. هل أنت مهتم بعملنا في الدعوة؟ مساًء. 5فبراير، الساعة   2سنعقد أول ورشة عمل على اإلطالق يوم الثالثاء الموافق   انضم إلينا!
نحن ممتنون للترحيب بجمعية   لن تريد أن تفوتك هذه الفرصة! -  Roxbury Prepستكون ورشة العمل هذه األساس لعمل الدعوة الذي نقوم به في 

إنهم خبراء في الدعوة وسيتبادلون النصائح وأفضل الممارسات للدعوة الناجحة   ( الستضافة ورشة العمل لنا.MCPSAالعامة ) Massachusettsمدارس  

نتطلع إلى   لمزيد من المعلومات وللرد على دعوة الحضور. هنا انقر  ير ذلك!للجهود والحركات التي ترغب في دعمها، سواء كانت تركز على التعليم أو غ
 رؤيتك هناك!

 موارد الوالدين: 
 لبعض الموارد الرئيسية حول ما يلي:  هذا المجلد تحقق من

 موارد التعلم عن بعد  ●
 Google Classroomمعلومات الوالدين على  ●
 أنشطة وألعاب افتراضية ممتعة لجميع أفراد األسرة  ●

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

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

 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2dbb0efea9&e=e51ee74225
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2dbb0efea9&e=e51ee74225
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

