
  األعزاء، Troy Prep عائالت
 

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 خدمة الوجبات لنظام التعليم عن بعد / الُمجمع 
  وستكون الوجبات متاحة في موقعين. تستمر خدمة الوجبات عن بعد أثناء التعليم الُمجمع.

Ave Troy NY 12180 thTroy Prep ES, 3055 6 
  م 12:00 – ص  09:00 ●

Troy Prep MS/HS, 2 Polk St, Troy NY 12180 
 م  12:00 – ص  09:00 ●

 
 باب التقديم مفتوح اآلن لرياض األطفال   -  2022-2021السنة الدراسية 

 Troyيحظى أشقاء الطالب الحاليين باألولوية في قرعة روضة األطفال في  .2022-2021يسعدنا أن نعلن أن باب التقديم مفتوح اآلن للعام الدراسي  
Prep !  سنوات بحلول الخامس من   5يجب أن يكون عمر طالب رياض األطفال   ة واحدة مع كل طلب تقديم شقيق جديد هذا العام!نقدم أيًضا سترة مجاني

 . 2021كانون األول )ديسمبر(  
  /https://troyprep.uncommonschools.org/enroll على: تقدم عبر اإلنترنت اآلن 

 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

 
 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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