عائالت  Roxbury 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.
تقبل  Roxbury Prepطلبات تقديم الطالب الجدد وأشقاء الطالب الحاليين للصف الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع للعام الدراسي -2021
!2022
نحن فخورون بطالبنا ومدرستنا في  ،Roxbury Prepونريد أن يحصل المزيد من األطفال على نفس الفرص .تعرف  Roxbury Prepالعادات
والمهارات التي يبنيها الطالب في المدرسة اإلعدادية ،وستقوم المدرسة الثانوية بإعدادهم للكلية وستدعمهم الحقًا في الحياة.
نحتاج إلى مساعدتك في نشر الخبر ،والتأثير بشكل إيجابي على المزيد من األطفال في  .Bostonتقبل  Roxbury Prepحاليًا طلبات الدخول في القرعة
حتى  28فبراير  ،2021لذلك نشجع العائالت المهتمة على التقدم إلى مدارسنا في أقرب وقت ممكن.
إذا كان لدى طالب  Roxbury Prepالحالي شقيق مؤهل للحضور ،فيجب عليك إكمال الطلب على  www.applybostoncharters.orgبحلول 28
فبراير  2021لتلقي تفضيل األخ في القرعة.
من خالل ترشيح  Roxbury Prepإلى عائلتك وأصدقائك ،يمكنك الدخول للفوز بواحدة من ثالث بطاقات هدايا من  Targetبقيمة  100دوالر! للدخول
والفوز:
 .1قم بتقديم الترشيح الكامل من خالل نموذج الترشيح الخاص بنا عبر اإلنترنت.
 .2سيتصل موظفو  Roxbury Prepبالشخص الذي قمت بإحالته ليساعدهم في ملء الطلب عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت.
 .3ستدخل في السحب على الجوائز عن كل طلب مكتمل تحيله إلينا بحلول  28فبراير!
أسئلة :اتصل بمكتب قبول  Roxbury Prepعلى  1306-858-617أو اتصل بمدير مكتب مدرستك للحصول على مزيد من المعلوماتLea en .
Español.
تذكير :منافع  P-EBTالمتاحة
نريد أيضًا أن تعلم عائالت  Roxbury Prepأنه تم تمديد منفعة  P-EBTللفترة المتبقية من العام الدراسي  .21-2020جميع الطالب الذين يحضرون
 Roxbury Prepمؤهلون لتلقي تمويل  Pandemic-EBTلدعم األسر أثناء حضور طالبهم التعلم عن بعد .وال تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على هذه
المنفعة .سيتم تطبيق الرصيد تلقائيًا على بطاقة  EBTالحالية الخاصة بك أو سيتم إرسال بطاقة  EBTإليك مباشرةً .ويجب أن تتوقع العائالت تلقي المجموعة
التالية من األموال في وقت ما في أواخر شهر يناير .إذا كانت لديك أسئلة حول برنامج  P-EBTأو لم تتلق أموالك ،فيرجى مراجعة موقع الويب هذا أو
التواصل مع  Project Breadعلى ( 8333-645 )800لطرح األسئلة.
يقبل مخيم  Uncommonالطلبات لصيف !2021
نداء لجميع طالب  Roxbury Prepمن الصف الخامس إلى الثامن! يقبل مخيم  Uncommonحاليًا الطلبات لصيف  !2021يعد مخيم Uncommon
فرصة فريدة لطالب  Roxbury Prepللمشاركة في تجربة المخيم الصيفي لمدة أسبوعين مع تعزيز غريزة الفضول والمسؤولية واالستقاللية والثقة
بالنفس .نحن نخطط بتفاؤل لتجربة شخصية فقط إذا كان القيام بذلك آمن ،وسنقوم بتشغيل برنامج افتراضي كبديل في الحاالت اآلخرى .المساحة محدودة
واألماكن تُشغر بسرعة ،لذا ال تنتظر! سجل طالبك اليوم! توجه إلى  www.campuncommon.orgلتسجيل معلومات الطالب في المخيم.

تغييرات خدمة هيئة النقل بخليج :Massachusetts
تقوم هيئة النقل بخليج  Massachusettsبتنفيذ تغييرات الخدمة استجابة النخفاض عدد الركاب الناجم عن جائحة  .COVID-19وسيتم إجراء تغييرات
على شبكة الحافالت ومترو األنفاق في  14مارس ،لتشمل تقليل التردد على بعض خطوط الحافالت ومترو األنفاق ،باإلضافة إلى إلغاء أو تقصير أو
الجمع بين طرق الحافالت المختلفة .سيخضع مترو األنفاق أيضًا لتغييرات إضافية في الجدول ،بد ًءا من  5أبريل.
ستستضيف  MBTAاجتماعين عامين افتراضيين قبل هذه التغييرات في  17فبراير و  24فبراير من الساعة  6مسا ًء إلى  8مسا ًء .ستوفر هذه االجتماعات
فرصة للركاب لمعرفة المزيد عن تلك التغييرات وطرح األسئلة .لمزيد من المعلومات حول تغييرات خدمة فصل الربيع وللتسجيل في االجتماعات العامة،
يرجى زيارة  https://www.mbta.com/servicechanges.ال يزال بإمكان األشخاص غير المتاحين لالنضمام إلى االجتماعات العامة طرح األسئلة
علينا من خالل التسجيل هنا في دردشات المقهى االفتراضية األسبوعية.
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
موارد الوالدين:
تحقق من هذا المجلد لبعض الموارد الرئيسية حول ما يلي:
● موارد التعلم عن بعد
● معلومات الوالدين على Google Classroom
● أنشطة وألعاب افتراضية ممتعة لجميع أفراد األسرة

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.

