عائالت  Rochester Prepاألعزاء،
لقد امتألنا باألمل في األسبوعين الماضيين :شهدت أمتنا حفل تنصيب رئاسي تاريخي واتخذت إدارة بايدن-هاريس إجراءات فورية لدعم مجتمعاتنا .هذا وقد
رحبت مدارسنا في  NYCو Bostonو Rochesterو Troyبالطالب العودة للتعلم الشخصي .هذه هي المرة األولى التي يدخل فيها طالبنا في  Brooklynإلى
مبانينا هذا العام الدراسي .نحن متحمسون جدًا لطالبنا كون لديهم خيار أن يتواجدوا شخصيا ً في المدرسة ،ونحن ممتنون جدًا لقادتنا ومعلمينا وفرق العمل
والفرق اإلقليمية لجعل ذلك ممك ًنا .نستمر في إيجاد األمل لكم جمي ًعا  20000 -عائلة من  Uncommonفي مناطقنا الست  -بينما تستمر في رعاية أطفالك
شكرا لك على مثابرتك وإلهام مجتمعنا .Uncommon
خالل الوباء وتعمل جنبًا إلى جنب مع فريقنا لندعم طالبنا معًاً .
وعلى صعيد آخر ،سيتم إصدار هذه النشرة اإلخبارية في بداية الشهر بدالً من من إصدارها كل أسبوعين مع إصدار  12فبراير .يرجى االستمرار في
التواصل مع قادة مدرستك.
مستجدات المدرسة
برنامج الرياضيات المجاني للمدرسة اإلعدادية عبر اإلنترنت  -الموعد النهائي للتقديم هو 1/2
يقدم  RISC Math Acceleratorلجميع طالب  Uncommonبالمدارس اإلعدادية برنام ًجا مجانيًا عبر اإلنترنت للرياضيات بعد انتهاء اليوم الدراسي
إلشراك وتفوق طفلك في الرياضيات .إذا كان طفلك في المرحلة اإلعدادية فسيحصل على عضوية مجانية في منصة الرياضيات عبر اإلنترنت التي تنشئ
منه ًجا شخصيًا وتتيح إمك انية الوصول المجاني لمدرسي الرياضيات ذوي الخبرة المباشرة عند الطلب والمتاحين كل يوم من أيام األسبوع للمساعدة في
الواجبات المنزلية .وسيتلقى اآلباء تحديثات أسبوعية حول تقدم الطالب .يعمل الطالب وفقًا لنسبة تقدمهم الخاصة في موضوعات بمستواهم ويمكنهم
االتصال بالمعلمين في أي وقت يحتاجون فيه إلى المساعدة .الموعد النهائي للتسجيل هو األول من فبراير  -تعرف على المزيد على
https://www.mathaccelerator.org/أو لمزيد من المعلومات ،اتصل بـ  RISCمباشرةً على  info@mathaccelerator.orgأو -310
.2684-913
شكر خاص باستبيان الوالدين  /الوصي
شكرا جزيالً لك على إكمال استبيان الوالدين  /الوصي في منتصف العام! نحن نقدر مالحظاتكم حول ما الذي يعمل بشكل جيد وما يمكن أن يكون أفضل،
ً
وستساعد مدخالت االستبيان في تشكيل عملنا وخططنا المستمرة للعام المقبل.
تم فتح التسجيل في مخيم  Uncommonلصيف  2021لطالب !Rochester Prep
يسعدنا أن نعلن أن مخيم  Uncommonيقوم حاليًا بتسجيل الطلبة ولديه مساحة متاحة ألي طالب  Rochester Prepفي الصفوف من  4إلى  !7يعد
مخيم  Uncommonفرصة فريدة لطالب  Uncommonللمشاركة في تجربة مخيم صيفي لمدة أسبوعين! يرجى مالحظة أننا نخطط لتجربة النوم
الشخصية الخاصة بنا؛ ومع ذلك ،إذا لم نتمكن من العمل شخصيًا بسبب قيود السالمة المتعلقة بـ  ،COVIDفسنقوم بتشغيل برنامج افتراضي .المساحة
محدودة واألماكن تُشغر بسرعة ،لذا ال تنتظر! سجل طالبك اليوم! بإمكانك تقديم الطلبات هنا .نحن نشجعك على زيارة موقع مخيم  Uncommonعلى
الويب وإذا كان لديك أي أسئلة على اإلطالق ،فيرجى عدم التردد في التواصل مع مايك كاالهان (مدير مخيم  )Uncommonعبر البريد اإللكتروني أو
الهاتف  /رسالة نصية على  .646-634-3277ال يسعنا االنتظار لرؤيتك في المخيم هذا الصيف!
استالم الوجبات لعائالت طالب نظام التعلم عن بعد:
يمكن لعائالت طالب نظام التعلم عن بعد استالم وجبات الطعام لألسبوع التالي في أي من مواقع وجبات الطالب لدينا .لن يتم التوزيع يوم االثنين .الوجبات
متوفرة من  9صبا ًحا إلى  1مسا ًء فيBrooks Campus - 630 Brooks Avenue (pickup on Ernestine St.), SJS - 85 St. Jacob Street :
 .(pickup on Bernard St.), and RPHS - 305 Andrews Stيلزم إرتداء األقنعة الواقية.
ال تزال  Rochester Prepتقبل الطلبات للعام الدراسي !2022-2021
يسعدنا أن نعلن أن باب التقديم للصفوف من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر مفتوح للعام الدراسي  .2022-2021يحظى أشقاء الطالب الحاليين
باألولوية في قرعة روضة األطفال في  !Rochester Prepإلى العائالت ،إذا كان لديكم طالب مقبل على روضة أطفال ،فيجب عليك التقدم للحصول على
مكان في إحدى مدارسنا االبتدائية .ليس لديك طالب مقبل؟ قم بإحالة صديق للتقديم على rochesterprep.org/enroll
مصادر
ركن العافية:
يرجى زيارة غرفة  Uncommonاالفتراضية للتهدئة حتى تستكشف أدوات واستراتيجيات التعامل مع العواطف والمشاعر  -كل ذلك أثناء االستمتاع
بوقتك .نأمل أن توفر هذه األدوات منافذ وممارسات مفيدة عندما تصبح الحياة صعبة.
تعرف على لقاح :COVID-19
استضافت دارال مايلز من  ABC7 NYندوة عبر الويب حول " COVID-19واللقاح" يوم األحد الماضي .أجاب د /كارما وارين ود /بيير فيجيلينس ود/
واين رايلي على أسئلة الجمهور حول  COVID-19والمجتمعات ذات األصل العرقي األجنبي وكيفية البقاء في أمان وخيارات اللقاح المختلفة .خصص

بعض الوقت للمشاهدة والحصول على معلومات بشأن لقاح .COVID-19

ساعد في التأكد من تمويل مدارس نيويورك!
واجهت المدارس العامة في  New Yorkتحديات غير مسبوقة في العام الدراسي الماضي ،بما في ذلك التكاليف المتزايدة بسبب جائحة  .COVID-19حدد
الحاكم كيومو الحاجة إلى  15مليار دوالر من المساعدات الفيدرالية من أجل تجنب التخفيضات في تمويل التعليم .يرجى االنضمام إلينا في دعم دعوة
المسؤولين الفيدراليين لتقديم حزمة مساعدات توفر األموال الالزمة لتحقيق االستقرار في ميزانيات الوالية وتمويل مدارس نيويورك من خالل النقر على
هذا الرابط ومشاركته! ساعد في دعم مدارسنا!
انضم إلى مجموعة أبطال عائلة روتشستر اإلعدادية على :Facebook
لقد أطلقنا مجموعة على  Facebookمن أجلك فقط .سنواصل متابعة صفحتنا العامة على  Facebookونشجعك على "اإلعجاب" بها إذا لم تكن قد فعلت
ذلك بالفعل .سنواصل نشر العناصر التي تهم عامة الناس حول مدرستنا .مجموعة آبائنا خاصة وهي مفتوحة لآلباء فقط .ستوفر معلومات دقيقة وفي الوقت
المناسب على وجه التحديد ألولياء األمور في روتشستر اإلعدادية ،مثل اإلعالنات حول إعادة فتح المدارس وتوافر اختبار  COVID-19واجتماعات بطل
األسرة القادمة .بينما نواصل التعامل مع الوباء ،من المهم بالنسبة لنا مشاركة المعلومات معك بأكبر عدد ممكن من الطرق .نحن نشجعك على االنضمام
إلى المجموعة حتى تتمكن من البقاء على اطالع.

اضغط هنا لالنضمام.

بعد النقر على الرابط ،سيتم نقلك إلى صفحة على  Facebookحيث يمكنك طلب االنضمام إلى المجموعة .سيُطرح عليك سؤال واحد :ما إذا كنت والدًا
إشعارا ونسمح لك باالنضمام إلى المجموعة.
لطالب روتشستر اإلعدادية .بمجرد أن تجيب على هذا السؤال ،سوف نتلقى
ً
نتطلع إلى رؤيتك على .Facebook
موارد المجتمع:
مجتمعنا غني بالموارد ،وفيما يلي قائمة مختصرة بالبرامج والمبادرات.
● يتم التسجيل اآلن في برنامج مساعدات الطاقة المنزلية ( )HEAPفي  .New Yorkلتحديد األهلية للبرنامج ،يرجى االطالع على إرشادات
الدخل هنا.
● انضم إلى مسؤولي مدينة روتشستر في الساعة  6:30من يوم الخميس لتتعلم كيف نجتمع معًا كمجتمع لخلق فرص عمل وبناء أحياء آمنة
ونابضة بالحياة وتوليد فرص تعليمية للجميع.
● إلى جميع طالب الجامعات الذين يسعون للحصول على تدريب صيفي لعام  ،2021من فضلك ال تفوت هذه الفرصة الممتازة! بدأ برنامج
 Excellus BlueCross BlueShieldعملية التوظيف لبرنامج التدريب الجامعي الصيفي لعام .2021
● قم بزيارة مركز معلومات ) Coronavirus (COVID-19للحصول على تحديثات وإشعارات منتظمة.
مستأجرا أو مال ًكا بحاجة إلى مساعدة مالية ،أو تريد التعرف على الجهود
● المساعدة المالية للمستأجرين والمالك :ألخذك بعين االعتبار ،إذا كنت
ً
المبذولة إلعادة تشغيل اقتصاد  ،Rochesterيرجى النقر على رابط  JumpstartingROCمن هنا:
https://www.jumpstartingroc.com/

ساعدنا في نشر الكلمة عن  Uncommonمن خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على التسجيل اليوم!
إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني إليك  ،فيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية هنا.

