عائالت  Camden Prepاألعزاء،
كل الشهور تعتبر شهر التاريخ األفريقي األمريكي عبر مدارسنا ونحن نكرم التميز لهؤالء الطالب كل يوم .ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لالحتفال وتكريم
مؤخرا من هانك آرون وسيسيلي تايسون وجون لويس  -رواد
جميع محركي التغيير والرواد الذين سبقونا طوال شهر فبراير .ونحيي األبطال الذين توفوا
ً
التأثير األقوياء الذين مهدوا الطريق للممثلين والرياضيين والناشطين وموظفي الخدمة العامة في المستقبل .ونكرم أيضًا الجيل الجديد من محركي التغيير ،مثل
السيدة نائبة الرئيس كاماال هاريس ،التي تلهم األطفال في كل مكان للسعي لتحقيق أحالمهم ،وأماندا جورمان ،التي أسرت األمة بكلماتها األنيقة والمؤثرة .تظل
تلك الشخصيات منارات األمل في هذه األوقات العصيبة .ليذكرونا أنه من المفيد دائ ًما التطلع إلى المستقبل والسعي لتحقيق المزيد.
كالعادة ،شكرا لكم على دعمكم وشراكتكم .للتذكير ،ستصدر رسائل البريد اإللكتروني هذه بدوام شهري من اآلن فصاعداً ،لذا توقع أن تسمع منا مرة أخرى في
مارس.
مستجدات المدرسة
تقديم أول مدونة تعليمية من ( :)Uncommonمنطق ()Uncommon
نحن متحمسون جدًا إلطالق أول مدونة تعليمية على اإلطالق من سن رياض األطفال إلى الصف الثامن يوم الثالثاء الموافق  16فبراير! ستتألف المدونة
من منشورات شهرية كتبها معلمين ( ) Uncommonعبر منطقتنا بحيث تركز على موضوعات مثل تقنيات التعلم عن بعد وبناء المجتمع والتعليم
المستجيب ثقافيًا والمزيد .إذا كنت ترغب في تلقي تحديثات عبر البريد اإللكتروني في كل مرة يتم فيها نشر إدخال جديد ،الرجاء االشتراك من هنا ،وال
تتردد أيضًا في مشاركة الرابط مع عائلتك وأصدقائك.
تذكير :اختر خدمة توصيل وجبات أرامارك

يظل التزامنا بتقديم الوجبات كما هو مع انتقالنا إلى نموذج جديد وإغالق أبواب التوزيع .بدالً من الذهاب للحصول على وجبات الطعام ،ستقوم أرامارك
نظرا ألن
بتوصيلها إليك! وقد قاموا بتطبيق عمليات التوصيل القائمة على الرمز البريدي فقط بغرض تقديم خدمة أفضل لمجتمعنا أثناء تغير الطقسً .

أرامارك تخدم مدينة  ،Camdenفستتمكن من الحصول على وجبات لجميع أطفالك ممن في سن المدرسة في  .Camdenنأمل أن يكون هذا أكثر مالءمة
لك!
لتلقي وجبات مجانية ،يجب عليك إكمال االستبيان على الرابط أدناه ويجب عليك الرد على بريد التأكيد اإللكتروني من أرامارك إلكمال طلبك .من فضلك
كن على اطالع بالبريد اإللكتروني للمتابعة! ستبدأ في تلقي وجبات الطعام أسبوعيًا في غضون  7أيام بمجرد تأكيد معلوماتك.
انقر هنا للوصول إلى نموذج طلب التسليم
Formulario de Entrega de Comidas Escolares
الرابط è https://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform
تذكير :قمصان شهر التاريخ األفريقي األمريكي
نحن متحمسون جدًا لالحتفال بشهر التاريخ األفريقي األمريكي كمجتمع  Camden Prepخالل شهر فبراير .على الرغم من أن احتفالنا قد يبدو مختلفًا
بعض الشيء ،إال أننا سنواصل تقليد بيع قميص شهر التاريخ األفريقي األمريكي! ستمثل قمصان هذا العام موضوع شهر التاريخ األفريقي األمريكي
االحتفال باألصوات األفريقية األمريكية .يحتفل تصميم القميص باالنتخاب التاريخي لنائبة الرئيس كاماال هاريس ،ويتميز بكلمات قوية من خطاب فوزها
في نوفمبر" :احلم بطموح وتولى القيادة باقتناع وانظروا إلى أنفسكم بطريقة قد ال يراها اآلخرون لمجرد أنهم لم يروها من قبل".
إذا كنت مهت ًما بشراء قميص شهر التاريخ اإلفريقي األمريكي  ،2021الرجاء النقر على الرابط أدناه للطلب مباشرة من البائع .يظل سعر القميص 10
دوالرات باإلضافة إلى تكلفة الشحن المباشر إلى منزلك.
● رابط المتجرhttps://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home:
● سيظل المتجر مفتو ًحا حتى شهر فبراير.
نظرا لوقت المعالجة الذي يبلغ  14يو ًما ووقت الشحن اإلضافي ،نشجعك على طلب القمصان في أقرب وقت ممكن من أجل استالم قميصك في
●
ً
الوقت المناسب لشهر التاريخ األسود.
تقبل  Camden Prepاآلن طلبات الطالب الجدد من الروضة وحتى الصف العاشر للعام الدراسي !22-2021
● يجب على العائالت التي ترغب في تسجيل شقيق في  Camden Prepتقديم طلب .يحصل جميع أشقاء طالب  Camden Prepالحاليين على
األولوية ألي مقاعد متاحة  -قم بإرسال طلبك اليوم!
● نحن بحاجة لمساعدتكم لنشر الكلمة في مجتمعنا! إذا كنت تعرف أي عائالت تحتاج إلى التسجيل للعام الدراسي المقبل ،فأخبرهم أن Camden
 Prepتقبل الطلبات حاليًا ويجب عليهم التقديم اليوم! يمكنك أيضًا ملء استبيان "إحالة صديق" وسيقوم فريق التوظيف لدينا بالمتابعة معهم.
نشكرك مقد ًما على شراكتك ودعمك.
قدم اآلن!
كما الحال في السنوات السابقة ،ال يحتاج طالب  Camden Prepالحاليين إلى التقديم مرة أخرى .يتم تسجيل جميع الطالب الحاليين تلقائيًا في مستوى
الصف و  /أو المرحلة التالية.

مصادر
ركن العافية:
فبراير هو شهر العافية االجتماعية في !Uncommon
العافية االجتماعية هي القدرة على تفهم والتواصل مع اآلخرين وتقديرهم والتصرف باحترام .وتشجعنا على العمل معًا كمجتمع إليجاد اتصال مع اآلخرين
والعالم من حولنا .عندما نمارس العافية االجتماعية فإننا نقوي العالقات من خالل التفاعل مع اآلخرين بطرق إيجابية ومثمرة! فيما يلي موارد لك ولعائلتك
لممارسة العافية االجتماعية طوال الشهر!
التقويم االجتماعي الودي لشهر فبراير
بادئ المحادثة
كيف تكون صديق جيد
لعبة  Bingoاالفتراضية
Scattergories
موقع ويب العمل االجتماعي الخاص بNorth Star Camden Prep:
يرجى زيارة موقع العمل االجتماعي الخاص ب  North Star Camden Prepللتعرف على موارد المجتمع والعافية المختلفة!
مواقع اختبار  COVID-19ومعلومات اللقاح:
يتم تشجيع جميع عائالت  Camdenعلى الخضوع الختبار  COVID-19حتى لو لم يكن لديك أي أعراض .الرجاء النقر فوق هذا الراباط للعثور على
معلومات موقع االختبار .فيما يلي معلومات إضافية عن االختبار:
● يوفر مشروع  H.O.P.Eاختبار  COVID-19اليومي في  Camdenويساعد في الرد على األسئلة الشائعة حول اختبار  COVIDفي 519
 .West Street, Camden, NJمزيد من المعلومات هنا.
● لمزيد من مواقع االختبار ،بما في ذلك  CAMcare Health Corporationو  Cathedral Kitchenو  CVSوالمزيد ،يرجى النقر
فوق هذا الرابط.
● ستتوفر لقاحات  COVID-19دون حواجز تقاسم التكاليف لجميع سكان  .New Jerseyسجل مسبقًا للحصول على اللقاح من هنا .أعرف المزيد.
● مؤسسة  CAMcare Health Corporationقادرة وجاهزة إلعطاء لقاحات  COVIDللمجتمع! يرجى االتصال بهذا الرقم (2400-583 )856
اليوم لتحديد موعدك! يمكننا اإلجابة على أي من أسئلتك المتعلقة باللقاح  -لنفعل كل ما في وسعنا لحماية أنفسنا وأحبائنا! رابط لمزيد من
المعلوماتCAMcareWeCare#:
مساعدة الوجبات العائلية:
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى طعام ،فيرجى مراجعة مواقع ويب  Food Bank of South Jerseyأو  Touch New Jerseyللعثور
على توزيعات الطعام في منطقتك.
المساعدة اإلضافية في الوجبات العائلية مذكورة أدناه:
ظهرا ،في
● مخزن طعام  Touch New Jerseyفي  :Camdenيفتح المخزن لدينا كل ثالثاء وأربعاء من الساعة  10:30صبا ًحا حتى 12
ً
 549 State Stفي ( Camdenباإلضافة إلى خيارات محدودة أيام الجمعة) .ال توجد متطلبات لألهلية أو الهوية أثناء الجائحة .لست بحاجة ألن
تكون من سكان  Camdenلتلقي الطعام .يرجى االتصال بمديرنا التنفيذي ،جيرالد ديفيس ،للحصول على استجابة فورية 3030-803-856 :أو
gerald@touchnewjersey.org
● توزيع أغذية ( PRUP Drive-Upمجا ًنا) :األربعاء ،من  1إلى  3مسا ًء - 818 S. Broadway, Camden ،يتم اإلستالم في شارع Ramona
( Gonzalezمدخل مسيَّج من الجانب) ويرجى إحضار حقيبة التسوق الخاصة بك!
● مائدة طعام مركز  SSJبالحي :كل ثالث أربعاء من  30 :6-30 :2مسا ًء من الطابق السفلي لكنيسة  Christusالواقعة في 26th Street and
Hayes Street, Camden, NJ 08105
● سوق Virtua Mobile Market:سنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة ،مع متابعة بعيدة اجتماعيًا  -ويكون جدول  Camdenعلى النحو .لديك
أسئلة ،ال تتردد في مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على VirtuaMFM@virtua.org
○ كل الثالثاء
■ Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden:من الظهر حتى  1:30مسا ًء
■  2:30Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden:حتي  3:30مساء
○ كل أربعاء
■ مركز أوزبورن لصحة األسرة :1601 Haddon Avenue, Camden ،من الظهر حتى  1:30مسا ًء
■ مركز  Virtua Camdenللصحة والعافية ،قسم الطوارئ ،ساحة انتظار السيارات (أدخل من ).Mt. Ephraim Ave
1000 Atlantic Ave.:من  2:30حتي 4:00
● يسلط مركز خدمات األسرة الضوء على الموارد الغذائية في  .Camdenمزيد من المعلومات حول المواقع المحلية هنا.
● تقدم  Cathedral Kitchenوجبات الطعام والبقالة ،العنوان  - 856964.6771 1514 Federal Street, Camdenدون الحاجة ألي
معامالت ورقية!

●
●
●

○ أيام األربعاء 5-15 :3 ،مسا ًء والسبت ،من الظهر  1 -مسا ًء :لقسم السوق (أكياس البقالة) :األربعاء ،4:30 - 2:30 ،من المقهى
خاصتنا
يقدم مركز  Krocفي  Camdenحجرة مؤن من بطريقة " "Drive Thruباإلضافة إلى غرفة اجتماعات .اتصل بالرقم 4871-379-856
لتحديد موعد .انقر هنا للمزيد من المعلومات.
تستضيف  Heart of Camdenالتوزيع أيام الخميس 2:30 - 11:30 ،مسا ًء .سوف يوزعون األطعمة المعلبة والطازجة وأقنعة الوجه
ومعقمات اليدين وغيرها من اإلمدادات في .1840 Broadway, Camden
يقدم  Food Bank of South Jerseyدروس الطهي في المنزل! وهو درس طبخ للعائالت مدته  5أسابيع .ويأتي مع بقالة مجانية! سجل هنا
Familias: se ofrece un curso de 5 semanas de cocina para familias! Se incluyen comestibles gratis al
final de cada mes para practicar recetas en casa. Registrar en

موارد المجتمع:
● يدعوك  Food Bank of South Jerseyإلى برنامج تفاعلي مجاني عبر اإلنترنت للتغذية والطهي احجز مكانك األن فأماكن فصول الدراسة
تشغر بسرعة! اشترك اليوم ببساطة باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك الخلوي أدناه و *** احصل على أداة طبخ مجانية للحضور
*** اشترك من هناhttp://bit.ly/JSYES:
● فعالية المجتمع المرح :يقام  The Masked Melanin Marketمن الساعة  7صبا ًحا حتى الساعة  4مساء أيام األحد في Wiggins
) ..Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden (weather permittingستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين .يلزم
ارتداء أقنعة الوجه .لمزيد من المعلومات :اتصل على .856426.8674
● المكتبات المنبثقة لديها كتب مجانية في العديد من مواقع  .Camdenلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال :توم مارتن،
 .kennedyper@aol.com (856) 308-6992شاهد المواقع واأليام هناhttps://camdencountypopuplibrary.org/programs/:
ً
احتفاال بشهر التاريخ األفريقي األمريكي .تحقق من رابط فيسبوك .سيتم عرض
● يسعد مركز  Camden Krocبتقديم سلسلة من مقاطع الفيديو
مقاطع الفيديو الجديدة على هذه القناة في الساعة  3مسا ًء هذا الشهر في التواريخ المعروضة على المنشور.

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.

