
 األعزاء، North Starعائالت 
 

ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لالحتفال وتكريم   كل الشهور تعتبر شهر التاريخ األفريقي األمريكي عبر مدارسنا ونحن نكرم التميز لهؤالء الطالب كل يوم.
رواد   -مؤخًرا من هانك آرون وسيسيلي تايسون وجون لويس  ونحيي األبطال الذين توفوا  جميع محركي التغيير والرواد الذين سبقونا طوال شهر فبراير.

ونكرم أيًضا الجيل الجديد من محركي التغيير، مثل  التأثير األقوياء الذين مهدوا الطريق للممثلين والرياضيين والناشطين وموظفي الخدمة العامة في المستقبل. 
تظل   مكان للسعي لتحقيق أحالمهم، وأماندا جورمان، التي أسرت األمة بكلماتها األنيقة والمؤثرة. السيدة نائبة الرئيس كاماال هاريس، التي تلهم األطفال في كل

 أنه من المفيد دائًما التطلع إلى المستقبل والسعي لتحقيق المزيد.  ليذكرونا تلك الشخصيات منارات األمل في هذه األوقات العصيبة. 
ير، ستصدر رسائل البريد اإللكتروني هذه بدوام شهري من اآلن فصاعداً، لذا توقع أن تسمع منا مرة أخرى في  للتذك كالعادة، شكرا لكم على دعمكم وشراكتكم.

 مارس. 
 

 مستجدات المدرسة 

 (Uncommonمنطق ) (:Uncommonتقديم أول مدونة تعليمية من )
ستتألف المدونة   فبراير!  16لصف الثامن يوم الثالثاء الموافق  نحن متحمسون جًدا إلطالق أول مدونة تعليمية على اإلطالق من سن رياض األطفال إلى ا

( عبر منطقتنا بحيث تركز على موضوعات مثل تقنيات التعلم عن بعد وبناء المجتمع والتعليم Uncommonمن منشورات شهرية كتبها معلمين )

، وال  هنا ي في كل مرة يتم فيها نشر إدخال جديد، الرجاء االشتراك منإذا كنت ترغب في تلقي تحديثات عبر البريد اإللكترون  المستجيب ثقافيًا والمزيد.
 تتردد أيًضا في مشاركة الرابط مع عائلتك وأصدقائك. 

 
 فبراير:  22موعد عودة الطلبة بتاريخ األثنين الموافق  North Starحددت   تذكير:

وتحويل المسارات  نواصل العمل من خالل العوامل الصحية الخارجية  نحن ممتنون للغاية لشراكتك المستمرة أثناء خوض تجربة التعليم عن بعد معًا.
ورغم اننا أردنا تقديم مستجدات هذه الخطط   السياسية لضمان أننا نلبي إرشادات المسؤولين المحليين والدولة في خطط إعادة الفتح بنظام التعليم المجمع. 

 اليوم،
ول على هذه المعلومات مقدًما قدر اإلمكان ومع ذلك، نعلم أن الحص ليس لدينا تاريخ محدد لعودتنا إلى نظام التعليم الُمجمع في الوقت الحالي. ●

 وبوضع ذلك في االعتبار، نحن نلتزم بتقديم إشعار مدته ثالثة أسابيع حول إعادة نظام التعليم المجمع بالكامل.  سيكون مفيًدا ألغراض التخطيط.
الطالب في وقت مبكر من يوم االثنين الموافق   في غضون ذلك، وكما أعلنا في منتصف شهر يناير، ستبدأ بعض مدارسنا في فتح أبوابها الختيار ●

 فبراير.   22قد تسمع من قادة مدرستك خالل األسبوعين المقبلين إذا كنت مؤهالً للعودة في  فبراير.  22
 
 

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

 . 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.

 
 التاريخ األفريقي األمريكي قمصان شهر  تذكير:

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

االحتفال   وضوع شهر التاريخ األفريقي األمريكيستمثل قمصان هذا العام م الشيء، إال أننا سنواصل تقليد بيع قميص شهر التاريخ األفريقي األمريكي!
يحتفل تصميم القميص باالنتخاب التاريخي لنائبة الرئيس كاماال هاريس، ويتميز بكلمات قوية من خطاب فوزها في   باألصوات األفريقية األمريكية.

 اآلخرون لمجرد أنهم لم يروها من قبل." "احلم بطموح وتولى القيادة باقتناع وانظروا إلى أنفسكم بطريقة قد ال يراها  نوفمبر:
  10يظل سعر القميص  ، الرجاء النقر على الرابط أدناه للطلب مباشرة من البائع.2021إذا 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: ●
 ر.   سيظل المتجر مفتوًحا حتى شهر فبراي  ●

https://uncommonschools.us13.list-manage.com/track/click?u=651d3eabda626502a619604e4&id=02d24f99c1&e=1c0c1a926a
https://uncommonschools.us13.list-manage.com/track/click?u=651d3eabda626502a619604e4&id=02d24f99c1&e=1c0c1a926a
https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home
https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home


يوًما ووقت الشحن اإلضافي، نشجعك على طلب القمصان في أقرب وقت ممكن من أجل استالم قميصك في   14نظًرا لوقت المعالجة الذي يبلغ  ●

 الوقت المناسب لشهر التاريخ األسود. 

 مصادر 

 ركن العافية: 
 ! Uncommonفي   االجتماعيةفبراير هو شهر العافية 

وتشجعنا على العمل معًا كمجتمع إليجاد اتصال مع اآلخرين   العافية االجتماعية هي القدرة على تفهم والتواصل مع اآلخرين  وتقديرهم والتصرف باحترام.
فيما يلي موارد لك ولعائلتك  عندما نمارس العافية االجتماعية فإننا نقوي العالقات من خالل التفاعل مع اآلخرين بطرق إيجابية ومثمرة!  والعالم من حولنا.

 لممارسة العافية االجتماعية طوال الشهر! 
 

 التقويم االجتماعي الودي لشهر فبراير
 بادئ المحادثة 
 ديق جيدكيف تكون ص

 االفتراضية  Bingoلعبة 
Scattergories 

 
 :North Star Camden Prep الخاص ب االجتماعي موقع ويب العمل 

  للتعرف على موارد المجتمع والعافية المختلفة! North Star Camden Prepموقع العمل االجتماعي الخاص ب يرجى زيارة 
 

 مساعدة الوجبات العائلية 
 يرجى االطالع أدناه للحصول على برامج المساعدة الوجبات: 

يوم الخميس   Essexيستضيف المركز منحة مجانية شهرية للبقالة المجتمعية مفتوحة لجميع سكان مقاطعة  :للعائالت   Newarkخدمات طوارئ  ●

ال يلزم التسجيل ولكن يجب على   .Broad Street Newark, NJ 982يقع المركز في   صباًحا.  11صباًحا حتى  9فبراير من الساعة  25

 . 2100- 639  -973يد من المعلومات، اتصل على لمز المشاركين إظهار بطاقة هوية مع إثبات العنوان.

أحداثًا منتظمة لتوزيع   Essexيستضيف المجلس التنفيذي ومفوضي مقاطعة مقاطعة  :Essexفاعليات توزيع األغذية الطارئة في مقاطعة  ●

ية للبقالة المجتمعية مفتوحة  يستضيف المركز منحة مجانية شهر يتم توزيع الطعام على أساس أسبقية الحضور. األغذية في حاالت الطوارئ.

لإلعالنات    Essex Countyيرجى زيارة موقع صباًحا. 11صباًحا حتى   9فبراير من الساعة  25يوم الخميس   Essexلجميع سكان مقاطعة 

 األسبوعية عن المواقع. 

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   12االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 ي الشهر. يحق للمحتاجين الحصول على البقالة مرة واحدة ف مساًء. 3:30 -  3يكون التسجيل ما بين  حاالت الطوارئ من االثنين إلى الجمعة.

  4007- 624  - 973اتصل بالرقم   تشمل العبوة عموًما لحوم مجمدة؛ معلبات؛ المواد األساسية الجافة وأغذية األطفال والحليب عند الحاجة. 

 للحصول على مزيد من معلومات. 

ث عن خدمة الرسائل النصية  القريبين باستخدام "البح 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 

 
 ارد المجتمع مو  

 يُرجى االطالع على المصادر أدناه للحصول على موارد إضافية متاحة لك ولعائلتك: 
تكريًما لشهر التاريخ األفريقي األمريكي والتزاماتهم بالعدالة االجتماعية والعرقية والمساواة وإبقاء   :Ready COVID-19دليل موارد مشروع   ●

قام الدليل برعاية موارد للعائالت حول الصحة والتعليم والدعوة   . هذا Covid-19دليل موارد Ready مجتمعنا على اطالع، أصدر مشروع 

 والمشاركة المدنية للمساعدة في التنقل خالل التحديات المستمرة للجائحة مع االستمرار في االهتمام بالرعاية الذاتية. 

بتجميع بعض الموارد ومواد المساعدة الذاتية لتتعلم المزيد عن   VLJم قا  :COVID-19دليل موارد منظمة محامون متطوعون من أجل العدالة  ●

دليل   باإلضافة إلى استخدام على إجراءات المحكمة وحقوق أصحاب المنازل والمستأجرين، إلى جانب بعض الموارد العامة. COVID-19تأثير 

للحصول على أي مساعدة   1955- 645-973مساًء على  4:30صباًحا إلى   9هذا، يمكنك االتصال بهم من االثنين إلى الجمعة من  الموارد

 قانونية. 

العائالت من ذوي الدخل  هو برنامج فيدرالي يمكن أن يساعد األفراد و SNAP : (SNAPبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية بنيوجيرسي )  ●

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

ب شهادة الدراسة  المسجلين على األقل نصف الوقت في كلية أو جامعة أو كلية مجتمعية أو مدرسة أعمال أو فنية أو تجارية أو مهنية تتطل 
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  /students/eligibilityhttps://www.nj.gov/humanservices/njsnap. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الثانوية.

للمشردين يوفر بيئة آمنة ورعاية حيث يمكن للضيوف المشردين االستحمام   مركز استقبال يحتوي على :للعائالت   Newarkخدمات طوارئ  ●

وتلقي وجبات خفيفة وغسل المالبس واستخدام الهاتف والوصول إلى مخزن الطعام والمالبس وكذلك وصالت إلى مالجئ الطوارئ وغيرها من 

 .Broad Street Newark, NJ 982يقع المركز في   الخدمات الداعمة .

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

 . 4007-624-973أو اتصل على   https://www.stjamesssc.org/servicesقم بزيارة
  

 : COVID-19الموارد الطبية /   
عاًما الحصول على   17و  0وجه طفل" ، يمكن لجميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين تكريًما لشهر "أضفي ابتسامة على  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.orgتحديد موعد في موقع اختبار المقاطعة، تفضل بزيارة ل :Essexمواقع اختبار مقاطعة   ●

سيتم تحديد المواعيد   مساًء(. 11صباًحا حتى  7)سيفتح مركز االتصال من الساعة   .973-324-9950على  Essexالطوارئ في مقاطعة 

صل على رقم تأكيد؛ يجب على سكان المقاطعة إحضار رقم التأكيد معهم في  أي شخص يقوم بتحديد موعد سيح 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
  
 (PPFA)  شركاء الدعوة من أولياء األمور  

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

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

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

 

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

  
 . هنافيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية  ليك،إ إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني 
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