
  األعزاء، Brooklynعائالت 
 

في ذات الوقت، ما زلنا نشعر   نكتب لكم بشعور متجدد من األمل، حيث أصبحت اللقاحات متاحة بسهولة في جميع مناطقنا أثناء ارتفاع درجة حرارة الطقس.
المتزايد ضد مجتمعنا ذو األصول المرتبطة بجزر المحيط الهادئ  إطالق النار الجماعي، والعنف  - بالضيق واإلحباط بسبب األحداث الجارية من حولنا 

 األمريكية، ومقتل مأساوي آخر لرجل من أصول أفريقية، دونتي رايت، على يد الشرطة.  -اآلسيوية  
 

ونظل أكثر   ك في فصولنا الدراسية.دعونا نجد العزاء خالل تلك األوقات الصعبة في مجتمعنا ونستمد قوتنا من رؤية الكثير من طالبنا يعودون للتعلم والضح
 . Uncommonنشكركم على كونكم جزًءا من مجتمع  امتنانًا وملتزمين بتقديم الدعم لكم وألطفالكم.

 

 مستجدات المدرسة 

 األولياء استبيان فصل الربيع للوالدين /  
كما هو الحال مع استبيان منتصف العام، فهذه فرصة   الشهر. في مدارسنا في وقت الحق من هذا واألولياء سنطلق استبيان فصل الربيع لجميع الوالدين 

 . 9/ 5ويغلق يوم األحد    4/26سيتم فتح باب االستبيان يوم االثنين  رئيسية لك لمشاركة أفكارك ومالحظاتك معنا بينما نعمل على توفير أفضل تعليم لطالبك.
 نتطلع إلى سماع رأيك! 

 انشروا الخبر!  

 ! 2022- 2021بإمكان العائالت التقديم للعام الدراسي ال يزال 

االبتدائية نحن مستمرون في تلقي الطلبات المتأخرة وسحب العائالت من قائمة االنتظار للمراحل من رياض األطفال حتى الصف الثامن في جميع مدارسنا 
اتصل بفريق التسجيل على   أسئلة:  www.uncommonschools.org/enrollnyc شجع عائلتك وأصدقائك وجيرانك على التقديم اليوم على . واإلعدادية

enrollment@uncommonschools.org   5024- 363- 718أو . 

 : COVID-19على لقاح  أهلية الحصول  
  6اعتباًرا من الثالثاء  COVID-19عاًما فيما فوق مؤهلون لتلقي لقاح   16الذين يبلغون من العمر   New Yorkسكان والية  أعلن الحاكم كومو أن  

جميع   Uncommonع بالتوافق مع مركز السيطرة على األمراض، يشجع مجتم يمثل هذا اإلعالن عالمة فارقة مهمة بعد عام غير مسبوق.  أبريل.

  الموظفين المؤهلين واألسر والطالب على الحصول على التطعيم لدعم صحة وسالمة مجتمعاتنا.
  CDCلمزيد من المعلومات حول كل لقاح، نشجعك على مراجعة موقع  (.FDAحاليًا لقاحين معتمدين من قِبل إدارة األغذية والعقاقير ) New Yorkتقدم  

 vaccines.html-ncov/vaccines/different-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 على الويب هنا: 
 

 من المؤهل لتلقي اللقاح؟  عدد الجرعات؟  أنواع اللقاح 

Pfizer   )سكان  يوًما  21جرعتان بفارق   )فايزرNew York   16البالغ أعمارهم  

 سنة فيما فوق 

Moderna  )سكان  يوًما  28جرعتان بفارق   )موديرناNew York   18البالغ أعمارهم  

 سنة فيما فوق 

 
 المعلومات حول كيفية التسجيل لموعد الحصول على اللقاح: انظر أدناه للحصول على مزيد من 

 /https://covid19vaccine.health.ny.gov  العامة:  New Yorkمستجدات والية  ●
 elertain.covid19vaccine.health.ny.gov/-i-https://am للحصول على اللقاح:  New Yorkالتسجيل في موقع والية  ●
 schedule-.nyc.gov/patient/s/vaccinationhttps://vax4nycعلى الويب:  New Yorkالموقع الخاص بسكان مدينة  ●

للحصول على مستجدات حول أهلية الحصول على اللقاح، يرجى زيارة موقع   نوصي بالتشاور مع مقدم خدمات الرعاية الطبية لعائلتك بالمزيد من األسئلة.
  الويب الخاص بعائالتنا ومركز السيطرة على األمراض حيث ستجد المزيد من المعلومات.

 reopen-https://uncommonschools.org/school-/2021على الويب:  Uncommonقع عائلة مو ●
 vaccination.html-ncov/vaccines/your-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019موقع مركز السيطرة على األمراض:  ●

 

 مصادر 

  ركن العافية:
العافية الفكرية والجسدية والعاطفية واالجتماعية  -الموضوعات الخمسة لدينا هذا العام  خالل أشهر أبريل ومايو ويونيو، سنشارك المصادر من جميع 

 والروحية! 

http://www.uncommonschools.org/enrollnyc
http://www.uncommonschools.org/enrollnyc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/vaccination-schedule
https://uncommonschools.org/school-reopen-2021/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html


 
 تقويم شهر أبريل المفعم بالنشاط  ●
 تقويم شهر أبريل اللطيف  ●
 نجوم وأمنية  3 ●

 ( CSPادعم تمويل برنامج المدرسة المستقلة )

في توفير خيارات تعليمية إبداعية أثناء الجائحة، حيث تفوقت مكاسب تعلم الطالب على الدول  الطريق  New York ابعة لمنطقة ستقلة الت قادت المدارس الم

ذين هم في أمس  تؤثر المدارس المستقلة تأثيًرا إيجابيًا على األطفال وعائالتهم وتقدم نتائج مغيرة لمجال تعليم الطالب ال األخرى في جميع أنحاء البالد.
على الرغم من التقدم الكبير، تظل هذه الحقائق قائمة: ال يزال مستقبل التمويل الفيدرالي للمدارس المستقلة في   الحاجة إلى مدارس عامة ذات جودة عالية.

 خطر. 
 

الخاص  تواصل مع ممثل الكونجرس  التمويل الخاص بالتعليم.هذا األسبوع هو الموعد النهائي للرسائل إلى اللجنة الفرعية لمجلس االعتمادات التي تقرر في 
ساعدنا في حماية خيارات المدارس العامة للطالب حتى يتمكن كل طفل من الذهاب إلى المدرسة التي   بك اليوم للتأكد من أنه لن ينسى ما هو على المحك.

 علينا. New Yorkة يعتمد طالب منطق  تناسبهم بشكل أفضل وتلبي احتياجاتهم الفردية. 
 
 أبريل بينما نسير معًا للتضامن مع مجتمع جزر المحيط الهادئ اآلسيوي األمريكي!  20انضم إلينا يوم الثالثاء الموافق  

م الثالثاء الموافق  والموظفون اإلقليميون والعائالت( يو  Uncommon)موظفو مدارس  Educations for Justice and One Brooklynسيجتمع 

سيكون هناك متحدثون خاصون، وقفة احتجاجية ونداء للعمل، وسيجتمع المشاركون   إخواننا وأخواتنا اآلسيويين.الستضافة مسيرة تضامنية مع  أبريل.  20

  LIUمساًء، وسينطلق المشاركون من  5:40، وسيبدأ البرنامج في  LIU Downtown Brooklyn @ 1 University Plazaمساًء في  5:00ساعة  في ال

 . Brooklyn Borough Hallولتنتهي المسيرة في الجزء الخلفي من  Livingston( في DOEإلى مبنى وزارة الطاقة )
لذا يرجى مشاركتها على نطاق   للجميعهذه المسيرة مفتوحة  سيويين الحب والدعم الذي يحتاجون إليه اآلن.من المهم أن نظهر ألشقائنا وأخواتنا اآل

 نتطلع إلى رؤيتك هناك! واسع.

 

 

 احتفال الربيع!  احفظ التاريخ: 
والشؤون الخارجية وشركاء اآلباء والموظفين للدعوة لقضاء فترة ما بعد الظهيرة مليئة بالمرح والموارد لجميع أفراد    Uncommonانضم إلى توظيف 

السبت الموافق األول من   قابلنا يوم ستكون هناك ألعاب وأنشطة وأكثر من ذلك بكثير! .Uncommon NYCاألسرة في احتفال الربيع الخاص بمجتمع 

)سيتم    Brownsvilleمايو في   8السبت الموافق  ( ويوم Brooklyn Children’s Museum)خلف   Crown Heights @ Brower Parkمايو في  

https://www.actionforhappiness.org/media/997790/april_2021.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/calendars/neighborhood/2021/202104_kindness_calendar.pdf
https://i.pinimg.com/originals/97/3b/50/973b500ae57b82e476cf001cb5e0dc54.png
https://i.pinimg.com/originals/97/3b/50/973b500ae57b82e476cf001cb5e0dc54.png
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://act.publiccharters.org/en/new-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://act.publiccharters.org/en/new-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://act.publiccharters.org/en/new-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://act.publiccharters.org/en/new-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://act.publiccharters.org/en/new-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1


قم بالرد على دعوة الحضور إذا كنت مهتًما وسنشاركك جميع  مساًء. 3ظهًرا حتى  12تحديد الموقع الحقًا( ستقام فاعليات كال الحدثين من الساعة 

 http://bit.ly/2021SpringFestالمستجدات: 

 
 اقترب موسم االنتخابات التمهيدية، لذا تأكد من البقاء على اطالع! 

سيتم استخدامه في االنتخابات الخاصة القادمة وفي انتخابات رئاسة البلدية والنائب العام والمراقب   ! NYCقادم إلى التصويت باالختيار الُمصنف   ●

صناديق  تأكد من فهمك لكيفية عمل التصويت باالختيار الُمصنف قبل أن تصل إلى  المالي ورئيس البلدة وانتخابات مجلس المدينة في المستقبل.
 VOTE NYC.وقراءة المعلومات في  الفيديوتعرف على المزيد حول هذا الموضوع من خالل مشاهدة هذا   االقتراع!

 سجل هنا! مايو. 28  تغيير االنتماء الحزبي للتصويت في االنتخابات التمهيدية لهذا العام هوآخر تاريخ للتسجيل أو  ●

 
 انضم إلى شركاء الدعوة من أولياء األمور! 

 

اآلباء هم أفضل مناصرين ألسرهم  ومع كل ما يحدث في العالم اآلن، من الواضح أن لدينا عماًل لنقوم به!  Uncommonيا عائالت   2021إنه عام  

مدرسة في    24يرجى التسجيل إذا كنت مهتًما بتعلم كيفية االنضمام إلى مجموعة قوية من أولياء األمور في جميع مدارسنا البالغ عددها  ومجتمعاتهم.

Brooklyn لمعرفة المزيد!  هنا اشترك ة للدفاع عن احتياجات أمتنا ومجتمعاتنا ومدارسنا.المتصلة والجاهز 

 موارد المجتمع: 
 تعرفه لديه بحاجة للمساعدة، فإليك بعض المواقع المفيدة: إذا كنت أنت أو أي شخص 

 المساعدة الغذائية: 
 قريب منك()قم بتكبير الخريطة للعثور على موقع    ابحث عن مخزن طعام ●
  مساعدة توصيل الطعام ●
 للبحث عن المساعدة الغذائية باللغة االسبانية ●
 NYCمجمع غذاء  ●

 
 : مواقع ويب مفيدة

 (CDC)آخر مستجدات مراكز األمراض والوقاية منها  ●
 )االختبار واللقاحات والمزيد(  NYCعلى مستوى  COVID-19بوابة معلومات  ●
 )الحفاظ على سكن مستقر وعمليات اإلخالء(   NYCفي   دعم المستأجر ●
 )احصل على مساعدة البطالة(   مساعدة البطالة ●
 )الصحة والتعليم والمنافع(   موارد المهاجرين ●
 )مساعدة مجانية وسرية(  خدمات األزمات والصحة العقلية  ●
 )البرامج وفرص التعليم( المساعدة المهنية ●
 )مساعدة مالية(  مساعدة الدفن  ●
 )احجز على موعد لقاح في منطقتك(  أماكن 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 

http://bit.ly/2021SpringFest
https://www.youtube.com/watch?v=P10PFuBFVL8
https://www.vote.nyc/page/ranked-choice-voting
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b92cb7ea8a&e=2af47762ec
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https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=424efb3037&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=c0eec139ed&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=ab9e81604f&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=ab9e81604f&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=ab9e81604f&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f1c066ab50&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=89608f6425&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=89608f6425&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=18302c5f1d&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=18302c5f1d&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2d558f174f&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=79d0cef68b&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=ce859e0255&e=d34fe3c70e
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