
  األعزاء، North Starعائالت 
 

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. 
 

 مستجدات توزيع الغذاء عن بعد:  
مؤهلون للحصول على وجبات   North Starجميع طالب  بات عن بعد وسيستمر توفير الطعام للطالب أثناء التعلم الكامل عن بُعد.تم استئناف توزيع الوج

 . North Star)اإلفطار والغداء( في موقع توزيع طعام 

 West Side Parkحرم   Vailsburgحرم  موقع توزيع المواد الغذائية 

 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 
 الخميس: وجبتان فطور وثالث وجبات غداء 

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  29اليوم،   :North Star Academyالموعد النهائي لتقديم الطلبات للطالب الجدد في  

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

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

Star نشكرك مقدًما على شراكتك ودعمك.  يًا ويجب عليهم التقديم اليوم!تقبل الطلبات حال 
 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  تذكير: 

على الرغم من أن احتفالنا قد يبدو مختلفًا بعض  شهر فبراير.  خالل North Starنحن متحمسون جًدا لالحتفال بشهر التاريخ األفريقي األمريكي كمجتمع  

االحتفال   ستمثل قمصان هذا العام موضوع شهر التاريخ األفريقي األمريكي ع قميص شهر التاريخ األفريقي األمريكي!الشيء، إال أننا سنواصل تقليد بي 

https://www.mathaccelerator.org/
https://www.mathaccelerator.org/
https://www.mathaccelerator.org/
http://newarkenrolls.org/


هاريس، ويتميز بكلمات قوية من خطاب فوزها في   يحتفل تصميم القميص باالنتخاب التاريخي لنائبة الرئيس كاماال باألصوات األفريقية األمريكية.
 "احلم بطموح وتولى القيادة باقتناع وانظروا إلى أنفسكم بطريقة قد ال يراها اآلخرون لمجرد أنهم لم يروها من قبل."  نوفمبر:

  10يظل سعر القميص  لب مباشرة من البائع.، الرجاء النقر على الرابط أدناه للط2021إذا 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  ●

  خ األسود.الوقت المناسب لشهر التاري 

 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

 
 
 مساعدة الوجبات العائلية:  

 يرجى االطالع أدناه للحصول على برامج المساعدة الوجبات: 
 ,Sussex Avenue 106مساًء في  2ظهًرا حتى    12هدية مجانية من البقالة كل خميس من الساعة  كنيسة الرجاء الجديد المعمدانية:  ●

Newark, NJ.  بغير مطلو إثبات الهوية . 

الغداء من   Soulfood Cafe Soup Kitchen، ويقدم Dr Martin Luther King Jr. Blvd 604تقع في   :خدمات سانت جيمس االجتماعية ●

يعمل مخزن الطعام في   مساًء ويتم تقديم العشاء أيام اإلثنين واألربعاء والخميس والجمعة.  2ظهًرا حتى   12الساعة االثنين إلى الجمعة من 

 يحق للمحتاجين الحصول على البقالة مرة واحدة في الشهر.  مساًء. 3:30 -  3يكون التسجيل ما بين  حاالت الطوارئ من االثنين إلى الجمعة.
  4007- 624  - 973اتصل بالرقم   مجمدة؛ معلبات؛ المواد األساسية الجافة وأغذية األطفال والحليب عند الحاجة. تشمل العبوة عموًما لحوم 

 للحصول على مزيد من معلومات. 
أحداثًا منتظمة لتوزيع األغذية في   Essexيستضيف المجلس التنفيذي ومفوضي مقاطعة  :Essexفاعليات توزيع األغذية الطارئة في مقاطعة  ●

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

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 

 
 حداث وموارد المجتمع أ 

 يُرجى االطالع على المصادر أدناه للحصول على موارد إضافية متاحة لك ولعائلتك: 
هو برنامج فيدرالي يمكن أن يساعد األفراد والعائالت من ذوي الدخل   SNAP : (SNAPنامج المساعدة الغذائية التكميلية بنيوجيرسي ) بر ●

عاًما   49و  18تم توسيع األهلية لتشمل الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين   المنخفض على شراء البقالة التي يحتاجونها لتناول طعام صحي.

ى األقل نصف الوقت في كلية أو جامعة أو كلية مجتمعية أو مدرسة أعمال أو فنية أو تجارية أو مهنية تتطلب شهادة الدراسة  المسجلين عل
  https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility.لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الثانوية.

على   Connect Homeless Dayيومها السنوي الخامس عشر لمشروع   Essexتستضيف مقاطعة  :Connect Homelessجولة مشروع   ●

انظر النشرة   سيتضمن كل يوم غداء وهدايا ومعلومات قيمة على أساس من يأتي أوالً يُخدم أوالً. مسافة اآلمنة.مدار أربعة أيام منفصلة لتعزيز ال
 أدناه لمزيد من المعلومات لكل يوم منهم.
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للمشردين يوفر بيئة آمنة ورعاية حيث يمكن للضيوف المشردين االستحمام   مركز استقبال يحتوي على :للعائالت   Newarkخدمات طوارئ  ●

خزن الطعام والمالبس وكذلك وصالت إلى مالجئ الطوارئ وغيرها من وتلقي وجبات خفيفة وغسل المالبس واستخدام الهاتف والوصول إلى م 
 .Broad Street Newark, NJ 982يقع المركز في   الخدمات الداعمة .

وهذا   يقدم مركز خدمات سانت جيمس االجتماعية خدمات داعمة ألولئك الذين يواجهون صعوبات مالية.  :خدمات سانت جيمس االجتماعية ●
لمزيد من المعلومات،  ة في اإليجار مثل إرجاع اإليجار وودائع التأمين ، باإلضافة إلى المساعدة في فواتير الخدمات العامة. يشمل تقديم المساعد

 . 4007-624-973أو اتصل على   sc.org/serviceshttps://www.stjamessقم بزيارة

 : COVID-19موارد الطبية /  لا
عاًما الحصول على   17و  0تكريًما لشهر "أضفي ابتسامة على وجه طفل" ، يمكن لجميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  ابتسامة صغيرة:  ●

لمزيد من  .Avon Avenue, Newark, NJ 1فحص وتنظيف أسنان مجاني خالل شهر فبراير في نادي الفتيان والفتيات في نيوارك الواقع في 

 . 0036- 824( 973المعلومات، اتصل على ) 

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  7)سيفتح مركز االتصال من الساعة   .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.
 قم بالتسجيل المسبق  .New Jerseyدون حواجز تقاسم التكاليف لجميع سكان   COVID-19ستتوفر لقاحات  : COVID-19معلومات عن لقاح  ●

 . Newarkللحصول على اللقاح داخل  ناه

http://nesfnj.org/services-and-programs
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 (Newark)شركاء الدعوة من أولياء األمور (PPFA) 

.  نأمل أن يستخدم المزيد من العائالت أصواتهم ويشاركون في عمليات  NSAإن تمكين وإشراك طالبنا وعائالتنا هو مبدأ أساسي يوجه عملنا كل يوم في 

للبقاء على اتصال بأحداثنا وجهود الدعوة أو   هنا امسح رمز االستجابة السريعة أدناه أو اشترك ، خاصة فيما يتعلق بتعليم طالبنا.Newarkصنع القرار في 

 قوياء من أولياء األمور. لمعرفة المزيد حول كيف أن تصبح أحد شركائنا األ

 

 
 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

