
  األعزاء، New Yorkعائالت 
 

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. 
 
 ! 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. مشاركة معلومات االتصال الخاصة بنا معهم وتشجيعهم على التقدم عبر اإلنترنت على

 مساًء.  5الساعة  2021ريل  أب 1الخميس   الموعد النهائي لجميع طلبات القرعة هو مشاركة هذه المعلومات مع أصدقائك وعائلتك لتشجيعهم على التقدم!
 

 لوجبات أثناء التعلم عن بعد: ا 
صباًحا وحتى الظهيرة في أيام األسبوع للحصول على ثالث    9يمكن لجميع العائالت والطالب الذهاب إلى أي مبنى مدرسي تابع إلدارة التعليم بين الساعة  

تتوفر وجبات حالل وكوشر في بعض المواقع المدرجة في   التسجيل. ال يلزم تحديد الهوية أو  وجبات سريعة وجاهزة مجانًا. 
school.nyc.gov/freemeals . 

مساًء   5مساًء حتى   3ظهًرا، فيمكنهم الحضور من الساعة    12صباًحا حتى   9وجبات الطعام من الساعة    استالمإذا كان الطالب أو العائلة غير قادرين على 

معظم المدارس لن تفتح  يرجى مالحظة أن  .هنايمكن العثور على مواقع طعام المجتمع  في العديد من مواقع الوجبات المجتمعية بجميع أنحاء المدينة. 
 للعثور على موقع قريب منك يعمل خالل ساعات المساء.  هذا الرابط مساًء الستالم الوجبات، يرجى التحقق من   5مساًء حتى  3أبوابها من الساعة 

 

 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
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 ساعد في التأكد من تمويل مدارس نيويورك! 
حدد   .COVID-19تحديات غير مسبوقة في العام الدراسي الماضي، بما في ذلك التكاليف المتزايدة بسبب جائحة  New Yorkفي واجهت المدارس العامة  

يرجى االنضمام إلينا في دعم دعوة   مليار دوالر من المساعدات الفيدرالية من أجل تجنب التخفيضات في تمويل التعليم.  15الحاجة إلى    الحاكم كيومو

ر على  الل النقالمسؤولين الفيدراليين لتقديم حزمة مساعدات توفر األموال الالزمة لتحقيق االستقرار في ميزانيات الوالية وتمويل مدارس نيويورك من خ
 ساعد في دعم مدارسنا!  ومشاركته!  الرابط هذا
 

 احصل على لقاح اإلنفلونزا! 
على أنه أكثر أهمية من أي وقت   يتفق األطباء حيث  تكن قد حصلت عليه بالفعل.يرجى الحصول على لقاح اإلنفلونزا لجميع أفراد عائلتك هذا الموسم إذا لم 

في   خريطة وزارة الصحة  يمكنك أيًضا زيارة نزا من قبل طبيب الرعاية األولية والعديد من الصيدليات المحلية.يمكن الحصول على لقاحات اإلنفلو مضى.
 للعيادات التي تقدم لقاحات اإلنفلونزا المجانية أو منخفضة التكلفة.  New Yorkمدينة 

 
 االنتخابات المحلية القادمة:  

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

 : 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.  2يناير بحيث يكون يوم االنتخابات هو الثالثاء   31يناير إلى   23من 

خدامه في االنتخابات الخاصة القادمة وفي انتخابات رئاسة البلدية والنائب  سيتم است  ! 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   الفيديون خالل مشاهدة هذا تعرف على المزيد حول هذا الموضوع م تصل إلى صناديق االقتراع!

إذا كنت ترغب في تغيير  صويت في السباقات التمهيدية المقبلة.للت  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/ 

 
 الحكام المحتملين من التعليم؟ ما هو موقف  

مساًء لمعرفة   6في الساعة  1/31انضم إلى هذا المنتدى يوم األحد،  هل تريد أن تعرف موقف المرشحون المحتملون لمنصب الحاكم القادم من التعليم؟

  https://zoom.us/webinar/register/WN_apGHjFRGR0GhES5vnFdR4Aقم بالتسجيل وإرسال أسئلتك باستخدام الرابط أدناه:  ذلك.
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 انضم إلى مجلس المجتمع المحلي!   -أعمال المناصرة   
يقدم أعضاء مجلس اإلدارة خدمات ال تقدر بثمن  المحلي! أتريد أن تلعب دوًرا نشًطا في تشكيل مجتمعك؟ انضم إلى مجلس مجتمعك  -  Brooklynمرحبًا 

  12الجمعة  آخر موعد للتقديم هو   لمجتمعاتهم، على سبيل المثال ال الحصر، تخطيط استخدام األراضي وتقديم توصيات لميزانية المدينة ومنح التصاريح.

ال تعرف رقم مجلس المنتدى الخاص بمجتمعك؟! ابحث عنه باستخدام هذا   .هناعاًما أو أكبر إكمال الطلب  16يمكن ألي شخص مهتم بعمر  !رايرفب 
 . الرابط

 
 موارد المجتمع:  

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

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

 
 مواقع ويب مفيدة: 

 (CDC)آخر مستجدات مراكز األمراض والوقاية منها  ●
 ختبار واللقاحات والمزيد()اال  NYCعلى مستوى  COVID-19بوابة معلومات  ●
 )الحفاظ على سكن مستقر وعمليات اإلخالء(   NYCدعم المستأجر في  ●
 )احصل على مساعدة البطالة(   مساعدة البطالة ●
 )الصحة والتعليم والمنافع(   موارد المهاجرين ●
 )مساعدة مجانية وسرية(  خدمات األزمات والصحة العقلية  ●
 التعليم()البرامج وفرص  المساعدة المهنية ●
 )مساعدة مالية(  مساعدة الدفن  ●

 
 

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

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

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

 
 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 
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