عائالت  New Yorkاألعزاء،
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.
أخر األخبار حول إطالق نظام التعليم ال ُم َج َّمع
اعتبارا من هذا الشهر! لقد اتخذنا هذا القرار بعناية كبيرة
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نحن متحمسون جدًا لمشاركة أن جميع
ً
ً
وسنواصل مراقبة المقاييس الصحية عن كثب لضمان بقاء التعلم الشخصي آمنا للطالب والموظفين .يرجى التواصل مع قادة مدرستك إذا كنت مهت ًما
بالمشاركة في التعلم المجمع.

انشر الخبر عن !Uncommon
يسعدنا أن نشاركك أن تطبيقنا للعام الدراسي  2022-2021يعمل اآلن! نحن نقبل طلبات الطالب الجدد للعام الدراسي القادم في مدارسنا االبتدائية
والمتوسطة في قرعة رياض األطفال والصف الخامس .إذا كان لديك أطفال آخرون تخطط للتقديم في مدرسة  Uncommonالعام المقبل ،فتأكد من ملء
طلب حتى يتمكنوا من الحصول على تفضيل األشقاء .إذا كنت تعرف صديقًا أو فردًا من العائلة لديه طفل في روضة األطفال وحتى الصف الثامن ،فيرجى
مشاركة معلومات االتصال الخاصة بنا معهم وتشجيعهم على التقدم عبر اإلنترنت على  www.uncommonschools.org/enrollnyc.ال تؤجل
مشاركة هذه المعلومات مع أصدقائك وعائلتك لتشجيعهم على التقدم! الموعد النهائي لجميع طلبات القرعة هو الخميس  1أبريل  2021الساعة  5مسا ًء.
الوجبات أثناء التعلم عن بعد:
يمكن لجميع العائالت والطالب الذهاب إلى أي مبنى مدرسي تابع إلدارة التعليم بين الساعة  9صبا ًحا وحتى الظهيرة في أيام األسبوع للحصول على ثالث
وجبات سريعة وجاهزة مجا ًنا .ال يلزم تحديد الهوية أو التسجيل .تتوفر وجبات حالل وكوشر في بعض المواقع المدرجة في
.school.nyc.gov/freemeals
ظهرا ،فيمكنهم الحضور من الساعة  3مسا ًء حتى  5مسا ًء
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إذا كان الطالب أو العائلة غير
ً
ً
في العديد من مواقع الوجبات المجتمعية بجميع أنحاء المدينة .يمكن العثور على مواقع طعام المجتمع هنا .يرجى مالحظة أن معظم المدارس لن تفتح
أبوابها من الساعة  3مسا ًء حتى  5مسا ًء الستالم الوجبات ،يرجى التحقق من هذا الرابط للعثور على موقع قريب منك يعمل خالل ساعات المساء.

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
انضم إلى شركاء الدعوة من أولياء األمور!

إنه عام  2021يا عائالت  Uncommonومع كل ما يحدث في العالم اآلن ،من الواضح أن لدينا ً
عمال لنقوم به! اآلباء هم أفضل مناصرين ألسرهم
ومجتمعاتهم .يرجى التسجيل إذا كنت مهت ًما بتعلم كيفية االنضمام إلى مجموعة قوية من أولياء األمور في جميع مدارسنا البالغ عددها  24مدرسة في
 Brooklynالمتصلة والجاهزة للدفاع عن احتياجات أمتنا ومجتمعاتنا ومدارسنا .اشترك هنا لمعرفة المزيد!
فاعليات  PPFAالقادمة:
● أربعاء العافية :الرجاء الرد هنا لالنضمام إلينا في  21مارس لتسجيل جيراننا للتصويت وتعريفهم على التصويت المختار المصنف.
● عالجات مع تاش :الرجاء الرد هنا لالنضمام إلينا في  19مارس لخبز الحلويات مع ناتاشا من فريقنا .سيكون هذا حدثًا رائ ًعا لطالبنا!
مستجدات التصويت:
● التصويت في االختيار ال ُمصنف قادم إلى مدينة  !New Yorkسيتم استخدامه في االنتخابات الخاصة القادمة وفي انتخابات رئاسة البلدية والنائب
العام والمراقب المالي ورئيس البلدة وانتخابات مجلس المدينة في المستقبل .تأكد من فهمك لكيفية عمل التصويت باالختيار ال ُمصنف قبل أن
تصل إلى صناديق االقتراع! تعرف على المزيد حول هذا الموضوع من خالل مشاهدة هذا الفيديو وقراءة المعلومات في VOTE NYC.
● يرجى مشاركة هذا الفيديو مع  10أعضاء آخرين في المجتمع للمساعدة في تجهيز مدينتنا للتصويت على االختيار المصنف!
موارد المجتمع:
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه لديه بحاجة للمساعدة ،فإليك بعض المواقع المفيدة:
المساعدة الغذائية:
● ابحث عن مخزن طعام (قم بتكبير الخريطة للعثور على موقع قريب منك)
● مساعدة توصيل الطعام
● للبحث عن المساعدة الغذائية باللغة االسبانية
● مجمع غذاء NYC
مواقع ويب مفيدة:
● مراكز األمراض والوقاية منها آخر مستجدات ))CDC
● بوابة معلومات  COVID-19على مستوى ( NYCاالختبار واللقاحات والمزيد)
● دعم المستأجر في ( NYCالحفاظ على سكن مستقر وعمليات اإلخالء)
● مساعدة البطالة (احصل على مساعدة البطالة)
● موارد المهاجرين (الصحة والتعليم والمنافع)
● خدمات األزمات والصحة العقلية (مساعدة مجانية وسرية)
● المساعدة المهنية (البرامج وفرص التعليم)
● مساعدة الدفن (مساعدة مالية)
● أماكن اللقاح (احجز على موعد لقاح في منطقتك)

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.

