عائالت  Roxbury Prepاألعزاء،
نكتب لكم بشعور متجدد من األمل ،حيث أصبحت اللقاحات متاحة بسهولة في جميع مناطقنا أثناء ارتفاع درجة حرارة الطقس .في ذات الوقت ،ما زلنا
نشعر بالضيق واإلحباط بسبب األحداث الجارية من حولنا  -إطالق النار الجماعي ،والعنف المتزايد ضد مجتمعنا ذو األصول المرتبطة بجزر المحيط
الهادئ اآلسيوية  -األمريكية ،ومقتل مأساوي آخر لرجل من أصول أفريقية ،دونتي رايت ،على يد الشرطة.
دعونا نجد العزاء خالل تلك األوقات الصعبة في مجتمعنا ونستمد قوتنا من رؤية الكثير من طالبنا يعودون للتعلم والضحك في فصولنا الدراسية .ونظل
أكثر امتنانًا وملتزمين بتقديم الدعم لكم وألطفالكم .نشكركم على كونكم جز ًءا من مجتمع .Uncommon
مستجدات المدرسة
استبيان فصل الربيع للوالدين  /األولياء
سنطلق استبيان فصل الربيع لجميع الوالدين واألولياء في مدارسنا في وقت الحق من هذا الشهر .كما هو الحال مع استبيان منتصف العام ،فهذه
فرصة رئيسية لك لمشاركة أفكارك ومالحظاتك معنا بينما نعمل على توفير أفضل تعليم لطالبك .سيتم فتح باب االستبيان يوم االثنين  26/4ويغلق
يوم األحد  .9/5نتطلع إلى سماع رأيك!
انشروا الخبر:
ال تزال  Roxbury Prepتقبل طلبات االلتحاق بالصف الخامس إلى التاسع!
تتعرف المزيد من العائالت الجديدة على  Roxbury Prepمن خالل المحادثات الشفهية أكثر من أي مصدر آخر .لذا ،ساعدنا في نشر الخبر! شجع
عائلتك وأصدقائك وجيرانك على التقديم اليوم على www.applybostoncharters.org.لديك أسئلة؟ اتصل بفريق التسجيل على
 admission@roxburyprep.orgأو .1306-858-617
مستجدات التعليم الشخصي:
يسعدنا الترحيب بعودة جميع طالب مدرسة  Roxbury Prepاألعدادية الذين اختاروا الحضور شخصيًا إلى المدرسة على مدار  5أيام في األسبوع
بد ًءا من األسبوع الذي يبدأ في  26أبريل  .2021يتمتع الطالب والعائالت بخيار البقاء بعيدًا تما ًما لبقية العام الدراسي لكن  Roxbury Prepلن تقدم
خيارا مختل ً
طا (شخصيًا لمدة يومين  /أسبوع) في مدارسنا اإلعدادية .يرجى مراجعة قائد مدرستك لمعرفة تاريخ البدء الدقيق في كل حرم مدرسة
ً
إعدادية .لم يحدد مفوض التعليم حتى اآلن موعدًا للمدارس الثانوية للعودة إلى التعليم الشخصي الكامل .سنزودكم بأخر المستجدات لذلك التاريخ
بمجرد توافرها.
معلومات عن لقاح COVID-19
إذا كنت تبحث عن التسجيل للحصول على لقاح  Covid-19في  Bostonأو لديك أسئلة حول اللقاحات ،فيما يلي بعض المصادر التي قد تكون
مفيدة.
● موقع الواليةhttps://vaxfinder.mass.gov/:
● موقع المدينةhttps://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston:
● تحالف  Massachusettsلتحصين البالغين ،موقع تحديد أماكن اللقاحhttps://vaccinefinder.org/?address=:
● CVS https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
● أسئلة حول اللقاحhttps://www.massmed.org/COVID-Vaccine/:
● مصادر حول اللقاحhttps://maic.jsi.com/resources/:
● مركز السيطرة على األمراض ،سالمة اللقاحhttps://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html:
مصادر
ركن العافية:
خالل أشهر أبريل ومايو ويونيو ،سنشارك المصادر من جميع الموضوعات الخمسة لدينا هذا العام  -العافية الفكرية والجسدية والعاطفية واالجتماعية
والروحية!
● تقويم شهر أبريل المفعم بالنشاط
● تقويم شهر أبريل اللطيف
●  3نجوم وأمنية
ادعم تمويل برنامج المدرسة المستقلة ()CSP

قادت المدارس المستقلة التابعة لمنطقة  Massachusettsالطريق في توفير خيارات تعليمية إبداعية أثناء الجائحة ،حيث تفوقت مكاسب تعلم
تأثيرا إيجابيًا على األطفال وعائالتهم وتقدم نتائج مغيرة لمجال تعليم
الطالب على الدول األخرى في جميع أنحاء البالد .تؤثر المدارس المستقلة
ً
الطالب الذين هم في أمس الحاجة إلى مدارس عامة ذات جودة عالية .على الرغم من التقدم الكبير ،تظل هذه الحقائق قائمة :ال يزال مستقبل التمويل
الفيدرالي للمدارس المستقلة في خطر.
هذا األسبوع هو الموعد النهائي للرسائل إلى اللجنة الفرعية لمجلس االعتمادات التي تقرر في التمويل الخاص بالتعليم .تواصل مع ممثل الكونجرس
الخاص بك اليوم للتأكد من أنه لن ينسى ما هو على المحك .ساعدنا في حماية خيارات المدارس العامة للطالب حتى يتمكن كل طفل من الذهاب إلى
المدرسة التي تناسبهم بشكل أفضل وتلبي احتياجاتهم الفردية .يعتمد طالب منطقة Massachusettsعلينا.
سالل الغذاء متاحة اآلن:
تقوم مجموعة شركاء اآلباء من أجل الدعوة ( )PPFAالتابعة إلى  Roxbury Prepبتجميع وتوزيع سالل
الطعام للعائالت .يرجى ملء هذا االستبيان إذا كنت ترغب في الحصول على سلة .لن يتم اإلفصاح عن
بياناتك.
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.

