
  األعزاء، Rochester Prepعائالت 
 

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
 

 التعلم عن بعد: استالم الوجبات لعائالت طالب نظام 
الوجبات   لن يتم التوزيع يوم االثنين. يمكن لعائالت طالب نظام التعلم عن بعد استالم وجبات الطعام لألسبوع التالي في أي من مواقع وجبات الطالب لدينا.

 Brooks Campus - 630 Brooks Avenue (pickup on Ernestine St.), SJS - 85 St. Jacob Street مساًء في: 1صباًحا إلى    9متوفرة من  
(pickup on Bernard St.), and RPHS - 305 Andrews St األقنعة الواقية.  ارتداء. يلزم 

 
 ! 2021الطلبات لصيف   Uncommonيقبل مخيم 

  Uncommonيعد مخيم  !2021حاليًا الطلبات لصيف   Uncommonيقبل مخيم  من الصف الرابع إلى الثامن!  Rochester Prepنداء لجميع طالب  

للمشاركة في تجربة المخيم الصيفي لمدة أسبوعين مع تعزيز غريزة الفضول والمسؤولية واالستقاللية والثقة   Rochester Prepفرصة فريدة لطالب 

المساحة محدودة   رنامج افتراضي كبديل في الحاالت اآلخرى. نحن نخطط بتفاؤل لتجربة شخصية فقط إذا كان القيام بذلك آمن، وسنقوم بتشغيل ب  بالنفس.
 لتسجيل معلومات الطالب في المخيم.  www.campuncommon.orgتوجه إلى  سجل طالبك اليوم! واألماكن تُشغر بسرعة، لذا ال تنتظر!

 

 
 

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
http://www.campuncommon.org/
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  روابط إلكترونية! وتتوفريمكن تقديم النماذج الورقية عن طريق المكتب الرئيسي   لدى العائالت خياران إلكمال النموذج هذا العام.

 
 دائرة مدارس مدينة روتشستر 

  
 يمكن لعائالت الضواحي استخدام الروابط أدناه! 

● Brighton 
● Chili-Churchville 
● Chili-Gates 
● Chili-Wheatland 
● Penfield 
● Fairport 
● Spencerport 
● Henrietta-Rush 
● Greece 

 ! Rochester Prep Swagقم بإحالة صديق أو أحد أفراد العائلة وادخل في السحب للفوز بحقيبة ظهر جديدة مع  
يؤهلك للدخول في سحب على واحدة من  أي طالب تحيله ممن يقدمون طلبًا،  !2022-2021يرجى مشاركة العائالت واألصدقاء بأننا نقبل اآلن طلبات  

  تحتوي كل حقيبة ظهر على تيشيرت بولو بشعار روتشستر وسترة ومجموعة أدوات يدوية وبطاقة هدايا !Jansportثالث حقائب ظهر جديدة كلياً من 

GrubHub  إلحالة طالب ما، أرسل بريد إلكتروني إلى هيذر فاندين على  دوالًرا! 25بقيمةheather.vandyne@rochesterprep.org    بحلول

 يرجى تضمين اسمك واسم الطالب )الطالب( الحالي واسم الطفل الذي تحيله.  مارس! 25مساًء يوم  5الساعة  
 

 

 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  

 
 Rochester Prepأبطال عائلة 

على فيسبوك خاصة ومفتوحة فقط لآلباء   Rochester Prep Family Championsإن مجموعة  لقد أطلقنا مجموعة على فيسبوك من أجلك فقط!

ديد ألولياء األمور في روتشستر اإلعدادية، مثل اإلعالنات حول إعادة فتح المدارس  ستوفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب على وجه التح  والموظفين. 
بينما نواصل التعامل مع الوباء، من المهم بالنسبة لنا مشاركة المعلومات معك بأكبر عدد   واجتماعات بطل األسرة القادمة.  COVID-19وتوافر اختبار 

 Rochester Prep Family Champions  إنضم إلى لمجموعة حتى تتمكن من البقاء على اطالع. نحن نشجعك على االنضمام إلى ا ممكن من الطرق. 
!Facebook Group  :على فيسبوك 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Z6vyVqvmDkPeNvaatilnQ6ux7VdD3nJk_zSkpKT3hcHEEg/viewform
https://www.bcsd.org/Page/489
https://www.cccsd.org/Transportation.aspx
https://www.gateschili.org/domain/28
https://www.wheatland.k12.ny.us/domain/44
https://www.penfield.edu/departments.cfm?subpage=31676
https://fairport.org/departments/transportation/
https://www.spencerportschools.org/departments_and_programs/transportation
https://www.rhnet.org/Page/131
https://drive.google.com/file/d/1lZRd0L0jjZ5VHHTDQ9llZn9YMzg2rl2c/view
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://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0f71d41c18&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=eb497a0eba&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=eb497a0eba&e=556449f3c5


 

 استرداد الضريبة لمدينة روتشستر  Rocبرنامج    
يمكنك   !Rochster's Roc٪ على استرداد الضريبة إذا انضممت إلى برنامج استرداد األموال الخاص بك في مدينة 50يمكنك الحصول على تطابق بنسبة  

 /https://www.cityofrochester.gov/rocyourrefundمعرفة المزيد على 
 

 
 

 موارد المجتمع:  
 مجتمعنا غني بالموارد، وفيما يلي قائمة مختصرة بالبرامج والمبادرات. 

األهلية للبرنامج، يرجى االطالع على إرشادات  لتحديد  .New York( في HEAPيتم التسجيل اآلن في برنامج مساعدات الطاقة المنزلية ) ●

 . هنا الدخل
من يوم الخميس لتتعلم كيف نجتمع معًا كمجتمع لخلق فرص عمل وبناء أحياء آمنة   6:30في الساعة  انضم إلى مسؤولي مدينة روتشستر  ●

 ونابضة بالحياة وتوليد فرص تعليمية للجميع.
بدأ برنامج   ، من فضلك ال تفوت هذه الفرصة الممتازة! 2021إلى جميع طالب الجامعات الذين يسعون للحصول على تدريب صيفي لعام  ●

BlueCross BlueShieldExcellus  2021لبرنامج التدريب الجامعي الصيفي لعام   عملية التوظيف . 

 للحصول على تحديثات وإشعارات منتظمة.   Coronavirus (COVID-(19مركز معلومات  قم بزيارة ●

ًكا بحاجة إلى مساعدة مالية، أو تريد التعرف على الجهود  ألخذك بعين االعتبار، إذا كنت مستأجًرا أو مال المساعدة المالية للمستأجرين والمالك:  ●
من هنا:   JumpstartingROC، يرجى النقر على رابط  Rochesterالمبذولة إلعادة تشغيل اقتصاد 

https://www.jumpstartingroc.com/ 

 

 
 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://www.cityofrochester.gov/rocyourrefund/?fbclid=IwAR2g_-U4ybOk45r_yXOx8uODH8JIIb_nTGy9kqjX_IX_1WpeKOMq0cmq91o
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.jumpstartingroc.com/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

