
  األعزاء، eprCamden Pعائالت
 

كل يوم في مدارسنا، نكرم النساء اللواتي شقن طريقًا لجميع طالبنا. ومع ذلك، نحن متحمسون إلتاحة الفرصة لنا لالعتراف   مارس هو شهر تاريخ المرأة. 
نحن نحتفل بالشخصيات الملهمة من أمثال إيزابيل أليندي، التي بنت عوالم سحرية وكرمت   بالمساهمات الهائلة التي قدمتها القيادات النسائية ألمتنا ومدارسنا. 

ونحيي مجتمعنا من النساء اللواتي   النساء في جميع رواياتها، وريبيكا لي كرومبلر، أول امرأة من أصل إفريقي في الواليات المتحدة تحصل على شهادة الطب.
حيث القادة والمعلمات واألخصائيات االجتماعيات وعضوات فريق العمليات هم العمود الفقري لمجتمع  - يوم  يدعمن مدارسنا وعائالتنا وطالبنا كل

Uncommon . يذكرنا هؤالء األبطال والشخصيات التاريخية بأن عملنا وإنجازاتنا ونجاحنا لم يكن ممكنًا بدون النساء الالتي قمن وما زلن مستمرين في  

 صياغة التاريخ وتغييره. 
 

 نتطلع إلى مشاركة المزيد من التحديثات معكم جميعًا في أبريل.  للتذكير، تُصدر هذه النشرة اإلخبارية على أساس شهري.
 

 مستجدات المدرسة 

 (Uncommonمنطق ) (:Uncommonتقديم أول مدونة تعليمية من )

تناقش  !هنا ال إلى الصف الثامن، والتي يمكنك العثور عليهانحن متحمسون جًدا لمشاركة أول رسالتين من أول مدونة تعليمية من رياض األطف
عبر منطقتنا أهمية بناء مجتمع في المدارس ومساعدة الطالب على تحسين كتاباتهم من   Uncommonالمنشورات التي كتبها معلمين غير 

إذا كنت ترغب في تلقي المستجدات عبر البريد اإللكتروني في كل مرة يتم فيها نشر إدخال جديد، الرجاء االشتراك   أصواتهم الخاصة.  اكتشافخالل 
 ، وال تتردد أيًضا في مشاركة الرابط مع عائلتك وأصدقائك. هنامن 

 4/4فرصة تعلم الترميز للطالب، الموعد النهائي 
بالشراكة مع   Kode With Klossyتعمل   عاًما!  18و  13أعمارهم بين  دعوة لجميع الشابات واألفراد الالمنتمون للثنائية الجنسية ممن تتراوح 

Uncommon  عاًما، والذين لديهم فضول بشأن الترميز،  18و   13مدارس لتحديد الشابات واألفراد الالمنتمون للثنائية الجنسية ممن تتراوح أعمارهم بين

ينضم   ال يتطلب األمر خبرة سابقة في الترميز! جزء؟   أفضلهل تعلم ما هو  عين.لالنضمام إلى معسكرات الترميز االفتراضية المجانية لمدة أسبو
شاهد هذا المنشور لمزيد من   المشاركون إلى بيئة داعمة ومتنوعة وشاملة حيث سيتعلمون إنشاء موقع ويب أو تطبيق هاتف محمول أو تصور البيانات.

 أبريل.  4باب التقديم في   يُغلق  للتقديم!  kodewithklossy.com/applyالمعلومات وقم بزيارة

 مارس:  15اإلثنين   تاريخ بدء التعليم الشخصي:  تذكير:

نحن ملتزمون باتباع إرشادات   تظل صحة وسالمة مجتمعنا على رأس أولوياتنا. مارس.  15يسعدنا إعادة فتح مبانينا للتعلم الشخصي والمجمع يوم االثنين، 

على   وسنعيد فتح أبوابنا طبقًا لبروتوكوالت الصحة والسالمة بما في ذلك التباعد االجتماعي واألقنعة ونقاط التعقيم والمزيد.مركز السيطرة على األمراض 
م ويتعلمون عن غرار الخريف، نظًرا ألننا نعيد فتح المباني، سيأتي طالب النظام المجمع الذين اختاروا الحضور شخصيًا إلى مبنى المدرسة في بعض األيا

سيستمر الطالب الذين اختاروا التعليم عن بعد بنسبة   بُعد من المنزل في أيام أخرى، بناًء على الجداول الزمنية التي تمت مشاركتها بالفعل مع العائالت. 
دراسية مرة أخرى  ليس بوسعنا االنتظار لرؤية الطالب، والشعور بطاقتهم، وسماع أصوات التعلم في فصولنا ال ٪ في تلقي التعليم االفتراضي. 100

 األسبوع المقبل! 

 الثانوية  Camden Prepإعالن مبنى مدرسة  
كما   . Camdenوطالب جدد من مجتمع   Mt. Ephraimواستقبلنا طالب الصف الثامن من  Copewoodافتتحنا مدرستنا الثانوية هذا العام في حرم 

يقع المبنى الجديد في مكان مناسب بالقرب من   جديدة على أحدث طراز لطالب المدارس الثانوية لدينا.فبراير، قمنا بشراء موقع لبناء منشأة    26شاركنا في 

يقدم الموقع الكثير من وسائل الراحة ألطفالك، ونتطلع إلى مشاركة المزيد حول هذه   !Mt. Ephraimالحالي وفي الفناء الخلفي لحرم  Copewoodحرم 

ي األشهر المقبلة، نريد العمل معك للنظر في جميع العوامل التي ستجعل المشروع ناجًحا، سواء لمدرستنا أو للمجتمع  ف التفاصيل في األسابيع المقبلة. 
خطابات  سوف نتواصل معكم بالمزيد من المعلومات في األسابيع القادمة حول كيفية إمكانك المساعدة في الدفاع عن وطننا)على سبيل المثال، كتابة  األكبر.

ى  ولين المنتخبين، الخدمات المصرفية عبر الهاتف للحصول على دعم المجتمع ، حضور و / أو التحدث في االجتماعات العامة، إلخ .( نتطلع إلدعم للمسؤ
 مشاركة المزيد من التفاصيل قريبًا! 

 
 خدمة توصيل وجبات أرامارك  اختر  تذكير:

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

نأمل أن يكون هذا أكثر مالءمة   .Camden، فستتمكن من الحصول على وجبات لجميع أطفالك ممن في سن المدرسة في amdenCأرامارك تخدم مدينة 

 لك!
 

من فضلك   بك. لتلقي وجبات مجانية، يجب عليك إكمال االستبيان على الرابط أدناه ويجب عليك الرد على بريد التأكيد اإللكتروني من أرامارك إلكمال طل
 أيام بمجرد تأكيد معلوماتك. 7ستبدأ في تلقي وجبات الطعام أسبوعيًا في غضون  طالع بالبريد اإللكتروني للمتابعة!كن على ا
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 انقر هنا للوصول إلى نموذج طلب التسليم

Formulario de Entrega de Comidas Escolares 

 https://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform èالرابط 

 ! 22-2021اآلن طلبات الطالب الجدد من الروضة وحتى الصف العاشر للعام الدراسي  Camden Prepتقبل 
الحاليين على   Camden Prepيحصل جميع أشقاء طالب  تقديم طلب.  Camden Prepيجب على العائالت التي ترغب في تسجيل شقيق في  ●

 طلبك اليوم!   لبإرساقم   -األولوية ألي مقاعد متاحة  
 Camdenراسي المقبل، فأخبرهم أن إذا كنت تعرف أي عائالت تحتاج إلى التسجيل للعام الد نحن بحاجة لمساعدتكم لنشر الكلمة في مجتمعنا! ●

Prep !وسيقوم فريق التوظيف لدينا بالمتابعة معهم.  استبيان "إحالة صديق" يمكنك أيًضا ملء  تقبل الطلبات حاليًا ويجب عليهم التقديم اليوم 
 نشكرك مقدًما على شراكتك ودعمك. 

 قدم اآلن! 
يتم تسجيل جميع الطالب الحاليين تلقائيًا في مستوى   الحاليين إلى التقديم مرة أخرى.  Camden Prepكما الحال في السنوات السابقة، ال يحتاج طالب 

 الصف و / أو المرحلة التالية. 

 مصادر 

 ! Uncommonافية الروحية في  فبراير هو شهر الع  ركن العافية:
إنها مسألة شخصية تتيح لنا معرفة ما نريده ونحتاجه ونؤمن به،   شعور األفراد بإحساس بالمعنى واختيار العيش وفقًا لمعتقداتهم الشخصية. العافية الروحية

كما تسمح لنا بتعلم الموازنة بين   نى والهدف في حياتنا اليومية.تمّكننا العافية الروحية من البحث عن المع بينما تمكننا أيًضا من معرفة المزيد عن اآلخرين!
فيما يلي بعض الموارد   وتساعد الممارسات الروح في الحفاظ على توازننا وتحفيزنا وإثارة حماستنا للتعلم والحياة.  احتياجاتنا واحتياجات اآلخرين.

 لمساعدتك على ممارسة عافيتك الروحية! 
● Mindful March Calendar 
● Discovery-Journal Prompts for Self 
● I Am Loved 
● My Positive Statement  

 
 ومعلومات اللقاح:  COVID-19مواقع اختبار  

للعثور على   الراباطالرجاء النقر فوق هذا  حتى لو لم يكن لديك أي أعراض. COVID-19على الخضوع الختبار  Camdenيتم تشجيع جميع عائالت 

 عن االختبار:  فيما يلي معلومات إضافية  معلومات موقع االختبار.
 519في  COVIDويساعد في الرد على األسئلة الشائعة حول اختبار   Camdenاليومي في  COVID-19اختبار  H.O.P.Eيوفر مشروع  ●

West Street, Camden, NJ.  هنا مزيد من المعلومات. 
والمزيد، يرجى النقر    CVSو  Cathedral Kitchenو  CAMcare Health Corporationلمزيد من مواقع االختبار، بما في ذلك  ●

 . هذا الرابط فوق
 .المزيد أعرف .من هنا سجل مسبقًا للحصول على اللقاح  . New Jerseyدون حواجز تقاسم التكاليف لجميع سكان  COVID-19ستتوفر لقاحات  ●
  2400-583( 856يرجى االتصال بهذا الرقم ) للمجتمع! COVIDقادرة وجاهزة إلعطاء لقاحات   CAMcare Health Corporationمؤسسة  ●

رابط لمزيد من   لنفعل كل ما في وسعنا لحماية أنفسنا وأحبائنا! -يمكننا اإلجابة على أي من أسئلتك المتعلقة باللقاح   اليوم لتحديد موعدك!
 CAMcareWeCare#  المعلومات:

يجب   .Project H.O.P.E.، 519-525 West Street، Camden NJمباشرة في المجتمع @   Project Hopeفي  COVIDتتوفر لقاحات  ●

  968.2320( 856يرجى االتصال بهذا الرقم )  . COVID-19حيث لن يتم قبول أي شخص بدون موعد لتلقي لقاح  عليك االتصال لتحديد موعد.

 اليوم لتحديد موعد. 
 

 مساعدة الوجبات العائلية 
للعثور   Touch New Jersey  أو  Food Bank of South Jerseyإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى طعام، فيرجى مراجعة مواقع ويب  

 على توزيعات الطعام في منطقتك. 
 

 المساعدة اإلضافية في الوجبات العائلية مذكورة أدناه: 
ظهًرا، في    12صباًحا حتى  10:30يفتح المخزن لدينا كل ثالثاء وأربعاء من الساعة  :Camdenفي   Touch New Jerseyمخزن طعام  ●

549 State St  فيCamden  .)لست بحاجة ألن  ال توجد متطلبات لألهلية أو الهوية أثناء الجائحة. )باإلضافة إلى خيارات محدودة أيام الجمعة

  3030-803-856 نا التنفيذي، جيرالد ديفيس، للحصول على استجابة فورية:يرجى االتصال بمدير لتلقي الطعام. Camdenتكون من سكان 

 gerald@touchnewjersey.org أو 
في شارع    االستالميتم  . S. Broadway, Camden 818مساًء،  3ظهًرا إلى    1األربعاء ، من   )مجانًا(: PRUP Drive-Upتوزيع أغذية  ●
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Ramona Gonzalez   !مدخل مسيَّج من الجانب( ويرجى إحضار حقيبة التسوق الخاصة بك( 
 26th Street andالواقعة في  Christusمساًء من الطابق السفلي لكنيسة  30:  6-30:  2كل ثالث أربعاء من  بالحي: SSJمائدة طعام مركز  ●

Hayes Street, Camden, NJ 08105 
لديك   على النحو. Camdenويكون جدول  -سنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة، مع متابعة بعيدة اجتماعيًا Virtua Mobile Market :سوق  ●

 VirtuaMFM@virtua.org لتنا عبر البريد اإللكتروني على أسئلة، ال تتردد في مراس
 كل الثالثاء ○

■ Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden:  مساءً  1:30من الظهر حتى 
■ Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: 2:30  مساء  3:30حتي 

 كل أربعاء  ○
 مساءً  1:30من الظهر حتى  :Haddon Avenue, Camden 1601مركز أوزبورن لصحة األسرة،  ■
 .(Mt. Ephraim Aveللصحة والعافية، قسم الطوارئ، ساحة انتظار السيارات )أدخل من   Virtua Camdenمركز  ■

1000 Atlantic Ave.:   4:00حتي   2:30من 
دون الحاجة ألي   -  Federal Street  ،Camden  856964.6771 1514، العنوان وجبات الطعام والبقالة Cathedral Kitchenتقدم  ●

 ورقية!  معامالت
، من المقهى  4:30  -  2:30األربعاء،   لقسم السوق )أكياس البقالة(: مساًء:  1  -مساًء والسبت، من الظهر   5-15:  3أيام األربعاء،  ○

 خاصتنا
  4871- 379- 856اتصل بالرقم   " باإلضافة إلى غرفة اجتماعات. Drive Thruحجرة مؤن من بطريقة "   Camdenفي    Krocيقدم مركز  ●

 ت. للمزيد من المعلوما هنا انقر  لتحديد موعد.
سوف يوزعون األطعمة المعلبة والطازجة وأقنعة الوجه   مساًء.  2:30 -  11:30التوزيع أيام الخميس،  Heart of Camdenتستضيف  ●

 . Broadway, Camden 1840ومعقمات اليدين وغيرها من اإلمدادات في  
 

 موارد المجتمع: 
  سجل هنا  ويأتي مع بقالة مجانية! أسابيع. 5وهو درس طبخ للعائالت مدته   دروس الطهي في المنزل! Food Bank of South Jerseyيقدم  ●

Familias: se ofrece un curso de 5 semanas de cocina para familias! Se incluyen comestibles gratis al 
  ar enRegistr final de cada mes para practicar recetas en casa. 

 Wigginsمساء أيام األحد في   4صباًحا حتى الساعة  7من الساعة  The Masked Melanin Market يقام  فعالية المجتمع المرح:  ●

Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden ..)يلزم إرتداء   ستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين.  )حينما يسمح الطقس
 . 856426.8674لمزيد من المعلومات: اتصل على  أقنعة الوجه.

توم مارتن،   لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال: .Camdenالمكتبات المنبثقة لديها كتب مجانية في العديد من مواقع   ●

( kennedyper@aol.com856 )308-6992. :شاهد المواقع واأليام هنا 
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/ 

 Cooperاآلن دروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بالشراكة مع كلية كوبر للطب ) Promise Neighborhood Family Successيقدم مركز  ●
Medical School)! !التسجيل   إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه مهتًما بفصول مجانية في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، يرجى التواصل معنا

 مساًء.  4صباًحا واألربعاء الساعة    10:30تقام الفصول يوم االثنين الساعة  .8096- 964- 856على أتصل  مطلوب:
الضروريات والكتب في هذا الخريف، من االثنين  Broadway Camden، NJ 08104 1801في    ، الواقعMighty Writers Camdenيقدم  ●

اتصل بالرقم   أسئلة: ورش عمل عبر اإلنترنت.  Mighty Writers Camdenكما تقدم   مساًء. 1ظهًرا حتى  12إلى الخميس، من الساعة  

 cbuck@mightywriters.orgأو أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى  1048- 295(  856)
 

 COVID-19عن لقاح   معلومات  
 فيما يلي قائمة مختصرة بالموارد لمساعدتك في البحث عن األفضل لك ولعائلتك. أمًرا مربًكا. COVID-19قد يكون تصفح المعلومات حول لقاح 

 اللقاح  تفاصيل ومعلومات ●
 معلومات اللقاح والمواقع  ●
 سالمة اللقاح  ●
● Vax Finder  )تحديد المواعيد والمواقع(  
  مواقع اللقاح  ●

 
 اليوم!   التسجيل من خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن 

  
 . هنافيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية  إليك،إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني 

 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=9e68743da8&e=bdfd219035
mailto:VirtuaMFM@virtua.org
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0fc24d704a&e=bdfd219035
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=13559a474b&e=bdfd219035
mailto:kennedyper@aol.com
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=33e6d50829&e=bdfd219035
mailto:cbuck@mightywriters.org
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-covid-19-vaccine-information
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://vaxfinder.mass.gov/
https://vaccinefinder.org/?address=
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

