عائالت  Roxbury Prepاألعزاء،
مارس هو شهر تاريخ المرأة .كل يوم في مدارسنا ،نكرم النساء اللواتي شقن طريقًا لجميع طالبنا .ومع ذلك ،نحن متحمسون إلتاحة الفرصة لنا لالعتراف
بالمساهمات الهائلة التي قدمتها القيادات النسائية ألمتنا ومدارسنا .نحن نحتفل بالشخصيات الملهمة من أمثال إيزابيل أليندي ،التي بنت عوالم سحرية وكرمت
النساء في جميع رواياتها ،وريبيكا لي كرومبلر ،أول امرأة من أصل إفريقي في الواليات المتحدة تحصل على شهادة الطب .ونحيي مجتمعنا من النساء اللواتي
يدعمن مدارسنا وعائالتنا وطالبنا كل يوم  -حيث القادة والمعلمات واألخصائيات االجتماعيات وعضوات فريق العمليات هم العمود الفقري لمجتمع
 .Uncommonيذكرنا هؤالء األبطال والشخصيات التاريخية بأن عملنا وإنجازاتنا ونجاحنا لم يكن ممك ًنا بدون النساء الالتي قمن وما زلن مستمرين في
صياغة التاريخ وتغييره.
للتذكير ،تُصدر هذه النشرة اإلخبارية على أساس شهري .نتطلع إلى مشاركة المزيد من التحديثات معكم جمي ًعا في أبريل.
مستجدات المدرسة
تقديم أول مدونة تعليمية من ( :)Uncommonمنطق ()Uncommon

نحن متحمسون جدًا لمشاركة أول رسالتين من أول مدونة تعليمية من رياض األطفال إلى الصف الثامن ،والتي يمكنك العثور عليها هنا! تناقش
المنشورات التي كتبها معلمين غير  Uncommonعبر منطقتنا أهمية بناء مجتمع في المدارس ومساعدة الطالب على تحسين كتاباتهم من
خالل اكتشاف أصواتهم الخاصة .إذا كنت ترغب في تلقي المستجدات عبر البريد اإللكتروني في كل مرة يتم فيها نشر إدخال جديد ،الرجاء االشتراك
من هنا ،وال تتردد أيضًا في مشاركة الرابط مع عائلتك وأصدقائك.
فرصة تعلم الترميز للطالب ،الموعد النهائي 4/4
دعوة لجميع الشابات واألفراد الالمنتمون للثنائية الجنسية ممن تتراوح أعمارهم بين  13و 18عا ًما! تعمل  Kode With Klossyبالشراكة مع
 Uncommonمدارس لتحديد الشابات واألفراد الالمنتمون للثنائية الجنسية ممن تتراوح أعمارهم بين  13و  18عا ًما ،والذين لديهم فضول بشأن الترميز،
لالنضمام إلى معسكرات الترميز االفتراضية المجانية لمدة أسبوعين .هل تعلم ما هو أفضل جزء؟ ال يتطلب األمر خبرة سابقة في الترميز! ينضم
المشاركون إلى بيئة داعمة ومتنوعة وشاملة حيث سيتعلمون إنشاء موقع ويب أو تطبيق هاتف محمول أو تصور البيانات .شاهد هذا المنشور لمزيد من
المعلومات وقم بزيارة kodewithklossy.com/applyللتقديم! يُغلق باب التقديم في  4أبريل.
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.

مصادر
ركن العافية :فبراير هو شهر العافية الروحية في !Uncommon

العافية الروحية شعور األفراد بإحساس بالمعنى واختيار العيش وفقًا لمعتقداتهم الشخصية .إنها مسألة شخصية تتيح لنا معرفة ما نريده ونحتاجه ونؤمن به،
بينما تمكننا أيضًا من معرفة المزيد عن اآلخرين! تم ّكننا العافية الروحية من البحث عن المعنى والهدف في حياتنا اليومية .كما تسمح لنا بتعلم الموازنة بين
احتياجاتنا واحتياجات اآلخرين .وتساعد الممارسات الروح في الحفاظ على توازننا وتحفيزنا وإثارة حماستنا للتعلم والحياة .فيما يلي بعض الموارد
لمساعدتك على ممارسة عافيتك الروحية!
● Mindful March Calendar
● Journal Prompts for Self-Discovery
● I Am Loved
● My Positive Statement
هل تلقيت أنت أو أحد أفراد أسرتك؟

إذا تلقيت أنت أو أحد أفراد أسرتك لقاح  ،COVID-19فنحن نود أن نسمع عن تجربتك .إذا كنت على استعداد للمشاركة ،الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى
بريدجيت ماكلدوف على bmcelduff@roxburyprep.org.
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي!
ابق على اطالع دائم بما يحدث في  Roxbury Prepمن خالل متابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي! يمكنك أن تجدنا هنا:
● فيسبوك
● انستغرام
● تويتر
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.

