عائالت  Rochester 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.
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.
يقبل مخيم  Uncommonالطلبات لصيف !2021
نداء لجميع طالب  Rochester Prepمن الصف الرابع إلى الثامن! يقبل مخيم  Uncommonحاليًا الطلبات لصيف  !2021يعد مخيم Uncommon
فرصة فريدة لطالب  Rochester 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.

قم بإحالة صديق أو أحد أفراد العائلة وادخل في السحب للفوز بحقيبة ظهر جديدة مع !Rochester Prep Swag
يرجى مشاركة العائالت واألصدقاء بأننا نقبل اآلن طلبات  !2022-2021أي طالب تحيله ممن يقدمون طلبًا ،يؤهلك للدخول في سحب على واحدة من
ثالث حقائب ظهر جديدة كليا ً من  !Jansportتحتوي كل حقيبة ظهر على تيشيرت بولو بشعار روتشستر وسترة ومجموعة أدوات يدوية وبطاقة هدايا
دوالرا! إلحالة طالب ما ،أرسل بريد إلكتروني إلى هيذر فاندين على  heather.vandyne@rochesterprep.orgبحلول
 GrubHubبقيمة 25
ً
الساعة  5مسا ًء يوم  25مارس! يرجى تضمين اسمك واسم الطالب (الطالب) الحالي واسم الطفل الذي تحيله.

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
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!
كن بطل عائلة !Rochester Prep
لقد أطلقنا مجموعة على فيسبوك من أجلك فقط!
إن مجموعة Rochester Prep Family Championsعلى فيسبوك خاصة ومفتوحة فقط لآلباء والموظفين .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.
انضم إلى! Rochester Prep Family Champions Facebook Groupعلى فيسبوك:
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.

