
  األعزاء،   artorth SNعائالت 
 

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
 

 North Star Academy  4/7تعيد فتح أبوابها للتعلم المجمع يوم األربعاء 
كما تعلمون، قد ركزنا الكثير من   أبريل! 7ستستأنف التعليم المجمع للطالب يوم األربعاء   North Star Academyيسعدنا أن نعلن أن جميع مدارس 

أصدر مركز مكافحة األمراض مؤخًرا إرشادات محدثة تشير   الجائحة.تفكيرنا وتخطيطنا حول توثيق مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها طوال فترة 
 . إلى ضرورة إعادة فتح المدارس للتعليم الشخصي، حتى مع وجود مستويات أعلى من انتقال العدوى في المجتمع، استناًدا إلى عاملين رئيسيين 

لتباعد وغسل اليدين / آداب التنفس وتنظيف وصيانة المرافق الصحية  أوالً، التنفيذ الصارم لخمس استراتيجيات تخفيف رئيسية )ارتداء القناع وا ●
كانت استراتيجيات التخفيف هذه وستظل جزًءا ال يتجزأ من خططنا المجمعة منذ الصيف   والعمل مع اإلدارات الصحية على تتبع المخالطين(.

 الماضي. 
يسعدنا أن نعلن أننا  ضافية دقيقة حول االنتشار الفيروسي داخل المباني المدرسية.ثانيًا، تنفيذ برنامج اختبار فحص كوفيد أسبوعيًا لتوفير بيانات إ ●

سننفذ برنامج اختبار فحص كوفيد لجزء من الموظفين والطالب والذي سيبدأ بالتزامن مع عودة الموظفين والطالب إلى المباني ويستمر على  
الحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة ببرنامج اختبار كوفيد الخاص بنا المتاح  نتوقع  األقل خالل الفترة المتبقية من هذا العام الدراسي.

 للمشاركة قريبًا. 
 

ليم عن بُعد في األسبوع الماضي، أرسلت مدارس نورث ستار استبيانًا لجمع تفضيالتك لخيار المدرسة لطفلك: التعليم الشخصي المجمع / عن بُعد أو التع
لى الرغم من مرور الموعد النهائي للرد على هذا االستبيان، إذا كانت لديك أسئلة حول هذا االستبيان أو نموذج التعلم المفضل  ع بالكامل حتى نهاية العام.

 لطفلك، يجب عليك التواصل مباشرة مع المكتب الرئيسي الخاص بطفلك للحصول على مزيد من المعلومات. 
 

 توزيع الغذاء عن بعد:  مستجدات  
مؤهلون للحصول على وجبات   North Starجميع طالب  تم استئناف توزيع الوجبات عن بعد وسيستمر توفير الطعام للطالب أثناء التعلم الكامل عن بُعد.

 . North Star)اإلفطار والغداء( في موقع توزيع طعام 
 West Side Parkحرم   Vailsburgحرم  موقع توزيع المواد الغذائية 

 18 جادة  Hazelwood 571شارع  24 العنوان 

 االثنين والخميس أيام التوزيع 

 مساءً  2:00 -صباحاً    10:00 ساعات التوزيع 

 االثنين: ثالث وجبات فطور وثالث وجبات غداء  عدد الوجبات لكل طالب 

 الخميس: وجبتان فطور وثالث وجبات غداء 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e8dcf6221d&e=67bd891ae5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e8dcf6221d&e=67bd891ae5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=a7c9e086dd&e=67bd891ae5
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://kodewithklossy.com/apply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://kodewithklossy.com/apply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1


يرجى مالحظة أنه سيتم توفير   وقد تذهب العائالت إلى أي موقع توزيع. الوجبات من قبل الطالب أو الوالد أو أي فرد آخر من أفراد األسرة. استالميمكن 
 إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، يرجى التواصل مع مدرستك.  هذه الخدمة حتى يتم إعادة فتح مبانينا.

 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  

 
GOTV  -   انتخابات مجلس إدارة المدرسة في أبريلNBOE: 

أبريل، نطلب منك   20في   السابقة لضمان سماع أصوات مجتمعنا في جميع االنتخابات. Get Out The Vote (GOTV)قد تتذكر أننا شاركنا في مبادرات 

 .Newark( للمساعدة في اتخاذ قرارات سياسة التعليم التي تؤثر على جميع طالب NBOEللتعليم ) Newarkاإلدالء بصوتك النتخاب أعضاء مجلس 
    تحقق من حالة تسجيل الناخب الخاص بك اليوم للتأكد من أنك ال تزال مسجالً! مارس. 30الموعد النهائي للتسجيل في انتخابات أبريل هو الثالثاء  

 
على سد فجوة الفرص   Project Readyيعمل  في هذا الصدد.  Newarkالمحلي غير الربحي في   Project Readyنحن نتشارك بشكل وثيق مع

ناخبين ومشاركتهم ومبادرات  وتحسين نتائج الحياة لألطفال من خالل دعم المجتمعات مثل مجتمعنا للمطالبة بالتميز من المدارس المحلية من خالل توعية ال
ت أو تلقي تذكيرات بشأن  لمعرفة سبب أهمية التصويت في هذه االنتخابا اليوم!  Project Readyيرجى االنضمام إلينا في االلتزام بالتصويت مع   الدعوة.

 . قم بالتسجيل هنا االنتخابات،
 

 موارد المجتمع: 
 يُرجى االطالع على المصادر أدناه للحصول على موارد إضافية متاحة لك ولعائلتك: 

أو شخصيًا في    fund.org/UWGNwww.GetYourReقم بحساب ضرائبك مجانًا هذا العام عبر اإلنترنت على اإلعداد الضريبي المجاني: ●

يقدم التحالف الوطني للشركاء هذه الخدمة المجانية من خالل الشراكة مع مواقع المساعدة الضريبية على الدخل التطوعي   أحد هذه المواقع.
(VITA المعتمدة من مصلحة الضرائب األمريكية لتقديم المساعدة في اإليداع الضريبي لألسر التي تكسب أقل من )دوالر في السنة. 66000 

 سيقوم المتطوعون المدربون والمعتمدون من مصلحة الضرائب األمريكية بإعداد والتحقق من إقرارك الضريبي للتأكد من صحته قبل التقديم. 

 
أحداث  " لتلقي رسائل حول 56512" إلى " NWDB Jobsأرسل " هل تبحث عن عمل حاليا؟ :Newarkمجلس تطوير القوى العاملة في   ●

 وفرص العمل القادمة! 

https://www.actionforhappiness.org/media/980902/march_2021.jpg
https://prettyplusandproud.files.wordpress.com/2020/12/img_3927.jpg?w=410
https://i.pinimg.com/originals/d8/f2/8a/d8f28a4af780b2d2a308e159c698a6c0.png
https://i.pinimg.com/564x/b6/01/ac/b601ac3e34a2df83e4c290baf0488c91.jpg
https://voter.svrs.nj.gov/registration-check
https://www.projectreadynj.org/
https://www.projectreadynj.org/
https://www.projectreadynj.org/pledge/
https://www.projectreadynj.org/pledge/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link
http://www.getyourrefund.org/UWGN?fbclid=IwAR1Sw82ktmDJoc767jVeDQ2Z91-iBNmoZAAlJcLIbGt81_nrre9MbZ15G2o
http://www.getyourrefund.org/UWGN?fbclid=IwAR1Sw82ktmDJoc767jVeDQ2Z91-iBNmoZAAlJcLIbGt81_nrre9MbZ15G2o


 
بتجميع بعض الموارد ومواد المساعدة الذاتية لتتعلم المزيد عن   VLJقام  :COVID-19دليل موارد منظمة محامون متطوعون من أجل العدالة  ●

دليل   باإلضافة إلى استخدام على إجراءات المحكمة وحقوق أصحاب المنازل والمستأجرين، إلى جانب بعض الموارد العامة. COVID-19تأثير 

للحصول على أي مساعدة   1955- 645-973مساًء على  4:30صباًحا إلى   9معة من هذا، يمكنك االتصال بهم من االثنين إلى الج الموارد
 قانونية. 

هو برنامج فيدرالي يمكن أن يساعد األفراد والعائالت من ذوي الدخل   SNAP : (SNAPبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية بنيوجيرسي )  ●

عاًما   49و  18تم توسيع األهلية لتشمل الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين   المنخفض على شراء البقالة التي يحتاجونها لتناول طعام صحي.

المسجلين على األقل نصف الوقت في كلية أو جامعة أو كلية مجتمعية أو مدرسة أعمال أو فنية أو تجارية أو مهنية تتطلب شهادة الدراسة  
  https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility.لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الثانوية.

للمشردين يوفر بيئة آمنة ورعاية حيث يمكن للضيوف المشردين االستحمام   مركز استقبال يحتوي على للعائالت:  Newarkخدمات طوارئ  ●

بس وكذلك وصالت إلى مالجئ الطوارئ وغيرها من وتلقي وجبات خفيفة وغسل المالبس واستخدام الهاتف والوصول إلى مخزن الطعام والمال
 .Broad Street Newark, NJ 982يقع المركز في   الداعمة. الخدمات 

 
 : COVID-19الموارد الطبية /  

 قم بالتسجيل المسبق  .New Jerseyدون حواجز تقاسم التكاليف لجميع سكان   COVID-19ستتوفر لقاحات  : COVID-19معلومات عن لقاح  ●
التسجيل على   Essexيمكن أيًضا لسكان مقاطعة   .Newarkللحصول على اللقاح داخل  ناه

https://www.essexcovid.org/survey/vaccine .     
االختبار   حتى لو لم يكن لديك أي أعراض.   COVID-19على الخضوع الختبار Newarkيتم تشجيع جميع عائالت  :Newarkمواقع اختبار   ●

  مع عائلتك وأصدقائك. هذه المعلومات يرجى مشاركة  مجاني وال يتطلب تأمينًا.
أو اتصل بمكتب إدارة   www.EssexCOVID.orgلتحديد موعد في موقع اختبار المقاطعة، تفضل بزيارة  :Essexمقاطعة مواقع اختبار  ●

سيتم تحديد المواعيد   مساًء(. 11صباًحا حتى  7)سيفتح مركز االتصال من الساعة   .973-324-9950على  Essexالطوارئ في مقاطعة 

أي شخص يقوم بتحديد موعد سيحصل على رقم تأكيد؛ يجب على سكان المقاطعة إحضار رقم التأكيد معهم في   مساًء.  12صباًحا إلى   9من 

  موعدهم.
 

 مساعدة الوجبات العائلية 
 يرجى االطالع أدناه للحصول على برامج المساعدة الوجبات: 

أحداثًا منتظمة لتوزيع األغذية في   Essexيستضيف المجلس التنفيذي ومفوضي مقاطعة  :Essexفاعليات توزيع األغذية الطارئة في مقاطعة  ●

 لإلعالنات األسبوعية عن المواقع.   Essex Countyيرجى زيارة موقع يتم توزيع الطعام على أساس أسبقية الحضور. حاالت الطوارئ.

الغداء من   Soulfood Cafe Soup Kitchen، ويقدم Dr Martin Luther King Jr. Blvd 604تقع في   خدمات سانت جيمس االجتماعية: ●

يعمل مخزن الطعام في   مساًء ويتم تقديم العشاء أيام اإلثنين واألربعاء والخميس والجمعة.  2ظهًرا حتى   12االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 للمحتاجين الحصول على البقالة مرة واحدة في الشهر.  يحق  مساء   4إلى  3التسجيل مفتوح من الساعة  حاالت الطوارئ من االثنين إلى الجمعة.
  4007- 624  - 973اتصل بالرقم   تشمل العبوة عموًما لحوم مجمدة؛ معلبات؛ المواد األساسية الجافة وأغذية األطفال والحليب عند الحاجة. 

 للحصول على مزيد من معلومات. 
القريبين باستخدام "البحث عن خدمة الرسائل النصية   NJام المجتمعي في حدد موقع إحدى شركاء بنك الطع :NJبنك الطعام المجتمعي في   ●

للحصول على   7776-224-908" للغة اإلسبانية إلى الرقم Comida" للغة اإلنجليزية أو "FindFoodما عليك سوى إرسال كلمة " لألغذية".

. ومطابخ الحساء والم CFBNJعناوين وأرقام هواتف أقرب مخازن طعام من شركاء   الجئ المرسلة في غضون ثوان 

 
 (PPFA  شركاء الدعوة من أولياء األمور

.  نأمل أن يستخدم المزيد من العائالت أصواتهم ويشاركون في عمليات  NSAإن تمكين وإشراك طالبنا وعائالتنا هو مبدأ أساسي يوجه عملنا كل يوم في 

للبقاء على اتصال بأحداثنا وجهود الدعوة أو   هنا امسح رمز االستجابة السريعة أدناه أو اشترك ، خاصة فيما يتعلق بتعليم طالبنا.Newarkصنع القرار في 

 قوياء من أولياء األمور. لمعرفة المزيد حول كيف أن تصبح أحد شركائنا األ

http://www.vljnj.org/covid-19
http://www.vljnj.org/covid-19
http://www.vljnj.org/covid-19
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility
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 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.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

