
  األعزاء، h StarortNعائالت 
 

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 رئيسية   الشهر. في مدارسنا في وقت الحق من هذا واألولياء سنطلق استبيان فصل الربيع لجميع الوالدين 

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

 سماع رأيك! 
 

 نشروا الخبر!  
وسيتابع   نموذج الرغبة بتقديم الطلب في العام الدراسي القادم، الرجاء إكمال   North Star Academyإذا كنت تعرف العائالت التي قد تستفيد من تعليم 

 ا.معكم أحد أعضاء فريق التسجيل لدين 
 . 5114- 474- 973أو   applytonsa@northstaracademy.orgاتصل بفريق التسجيل على  أسئلة:

 
 COVID-19معلومات عن لقاح 

 أبريل. 19اعتباًرا من يوم االثنين،   COVID-19عاًما أو أكثر مؤهلون لتلقي لقاح    16الذين يبلغون من العمر  New Jerseyسكان  أعلن الحاكم مورفي أن  
جميع الموظفين المؤهلين   Camden Prepبالتوافق مع مركز السيطرة على األمراض، تشجع  يمثل هذا اإلعالن عالمة فارقة مهمة بعد عام غير مسبوق.

الحصول   Newarkيمكن لسكان  للحصول على قائمة مواقع التطعيم. انقر هنا ول على التطعيم لدعم صحة وسالمة مجتمعاتنا.واألسر والطالب على الحص

 . 211عن طريق االتصال بالرقم   Newarkإلى موعد التطعيم في  LYFTعلى رحلة مجانية مع 
 

  CDCلمزيد من المعلومات حول كل لقاح، نشجعك على مراجعة موقع  (.FDAحاليًا لقاحين معتمدين من قِبل إدارة األغذية والعقاقير ) New Jerseyتقدم  

 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 Jersey  سنة    16البالغ أعمارهم

 فيما فوق 

Moderna  )سكان  يوًما  28جرعتان بفارق   )موديرناNew Jersey  سنة    18البالغ أعمارهم

 فيما فوق 

 
مع و. كاماو بيل في محادثة مفتوحة   شاهد هذا الفيديو التوضيحي تفقد هذا الرابط لتحصل على إجابات مفيدة على األسئلة الشائعة أو ال يزال لديك أسئلة؟

 ف الشائعة في المجتمع. وصادقة مع خبراء الرعاية الصحية ذو األصل األفريقي لمناقشة األسئلة والمخاو 

 مصادر 

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

 والروحية! 
 

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

 ( CSPادعم تمويل برنامج المدرسة المستقلة )

الطريق في توفير خيارات تعليمية إبداعية أثناء الجائحة، حيث تفوقت مكاسب تعلم الطالب على الدول   North Starستقلة التابعة لمنطقة قادت المدارس الم

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHvZ1dpIFFSVbShi0Y65CgRjRAYc1ocZd0TjrB5a1lWAn1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHvZ1dpIFFSVbShi0Y65CgRjRAYc1ocZd0TjrB5a1lWAn1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHvZ1dpIFFSVbShi0Y65CgRjRAYc1ocZd0TjrB5a1lWAn1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHvZ1dpIFFSVbShi0Y65CgRjRAYc1ocZd0TjrB5a1lWAn1g/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1WpapIxm2RH2-dixKsy2fx-cjNFKsEhs1/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.greaterthancovid.org/theconversation/?utm_source=betweenusaboutus.org&utm_medium=vanity%20url/
https://www.greaterthancovid.org/theconversation/?utm_source=betweenusaboutus.org&utm_medium=vanity%20url/
https://www.greaterthancovid.org/theconversation/?utm_source=betweenusaboutus.org&utm_medium=vanity%20url/
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


ذين هم في أمس الحاجة  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 خطر.  إلى مدارس عامة ذات جودة عالية.

 
الخاص بك  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 تناسبهم  اليوم للتأكد من أنه لن ينسى ما هو على المحك.
 علينا.  North Starيعتمد طالب منطقة  بشكل أفضل وتلبي احتياجاتهم الفردية.

 
  GOTV  -  انتخابات مجلس إدارة المدرسة في أبريلNBOE: 

في التصويت في هذه   North Starمن األهمية أن نترابط كمجتمع  أبريل.  20القادمة يوم الثالثاء،  Newarkتذكر أن تصوت في انتخابات مجلس التعليم في 

لى التأثير على مساحات  االنتخابات ألن قرارات مجلس التعليم لها العديد من التأثيرات المهمة على قرارات السياسة التعليمية... بداية من تحديد ميزانياتنا إ
 . NSAت رسالة مفادها أنه يجب االستماع إلى أصوات عائال Newarkعندما نصوت، نحن نرسل إلى مجلس  منشآتنا.

 
األنشطة المتعلقة بهذه الحملة غير   جميع لمعرفة المزيد عن المرشحين!   Campaign CentralNewark Trust for Educationنحن نشجعك على زيارة

 نأمل فقط أن تصوت وأن تجعل صوتك مسموًعا!  حزبية وغير سياسية مما يعني أننا ال ولن نؤيد أي مرشح أو حزب معين.
 

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

  5الفيديو البالغ مدته  يتم تشجيع العائالت التي تسعى للحصول على المساعدة في فواتير الخدمات العامة على مشاهدة هذا فواتير الخدمات:مساعدات   ●
 . NJSHARESو  LIHEAPالذي يشرح برنامج  دقائق

يمكن للعائالت هذا العام   يونيو. 30( سيتم قبول طلبات الطوارئ حتى  LIHEAPبرنامج مساعدات الطاقة المنزلية لألسر منخفضة الدخل ) ○

 التالية: دوالر من فاتورتها إذا كانت تستوفي المعايير  700تلقي ما يصل إلى  
 ؛ PSE&Gمقدم خدمات التدفئة   ■
 استلمت إشعار باإلغالق؛ و  ■
أو تقدمت بطلب للحصول على مساعدات   2020نوفمبر   23هذا الموسم الذي بدأ في   LIHEAPتلقيت بالفعل مساعدات  ■

LIHEAP 
و   LIHEAPتتلقى مساعدات  يونيو أن  30بحلول   LIHEAPيمكن للعائالت الجديدة التي تتقدم بطلب للحصول على مساعدات برنامج  ○

Cooling LIHEAP   بانتظام ومساعداتLIHEAP .يجب على العائالت التقدم من خالل وكالة  للطوارئ النقدية اإلضافيةLIHEAP  

 المحلية الخاصة بهم أو من خالل تقديم الطلب عبر اإلنترنت على
https://nj.pseg.com/saveenergyandmoney/gethelppayingyourbill. 

، تتوفر لهم  LIHEAPأو   LIHEAPبالنسبة للعائالت التي يزيد دخلها عن الدخل وغير المؤهلة للحصول على المساعدة الطارئة لبرنامج  ○

 . PAGEو  NJ SHARESمثل برامج الدخل المتوسط 
م التحالف الوطني  يقد www.GetYourRefund.org/UWGN  قم بحساب ضرائبك مجانًا هذا العام عبر اإلنترنت على اإلعداد الضريبي المجاني: ●

( المعتمدة من مصلحة الضرائب  VITAللشركاء هذه الخدمة المجانية من خالل الشراكة مع مواقع المساعدة الضريبية على الدخل التطوعي )

لمعتمدون من سيقوم المتطوعون المدربون وا دوالر في السنة. 66000األمريكية لتقديم المساعدة في اإليداع الضريبي لألسر التي تكسب أقل من 

 مصلحة الضرائب األمريكية بإعداد والتحقق من إقرارك الضريبي للتأكد من صحته قبل التقديم.
يمكن للشباب   عاًما. 24و    14للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  SYEP 2021تم فتح باب التقديم في برنامج  برنامج توظيف الشباب الصيفي: ●

  https://empowerme.app/newark.أكمل الطلب على أغسطس. 13يوليو إلى  5 المهتمين الحصول على عمل عن بعد من

على اكتساب مهارات جديدة، أو تحسين مهاراتك الحالية، أو استكشاف   SkillUp Newarkيمكن أن يساعدك برنامج  : SkillUp Newarkبرنامج   ●

تقدم هذه المنصة المجانية آالف الدورات   مسارات وظيفية جديدة، أو التحضير للتدريب على الشهادات من خالل نظام إدارة التعلم المستند إلى الويب.
من خالل برنامج  لموضوعات المهنية وتساعد على إعدادك لشهادات الصناعة.التدريبية التي تغطي مجموعة متنوعة من المهارات التجارية وا

SkillUp Newark  دورة من دورات  5000، توفر منصة التعلم عبر اإلنترنت وصوالً غير محدود إلى أكثر منSkillsoft   المستخدمة من قبل

 دقيقة. 60إلى   30اإلسبانية ويتم تقديمها في وحدات تتراوح مدتها من  . يتم تقديم الدورات باللغتين اإلنجليزية وFortune 500العديد من شركات 
  https://nwdb.metrixlearning.com.الدورة والتسجيل على كتالوج يمكنك عرض

إذا كانت اإلجابة "نعم"،   نة؟هل يتم إخالئك أو تعيش في ظروف غير آم الخاصة بك معلقة؟ NJهل رخصة قيادة  محامون متطوعون لخدمة العدالة:  ●

مساعدة قانونية  VLJتقدم  إلكمال طلب للحصول على مساعدة قانونية مجانية.  Volunteer Lawyers for Justice (VLJ)يجب عليك االتصال بـ 

أو   http://www.vljnj.org/get-helpيمكنك معرفة المزيد حول خدماتهم على  مدنية مجانية في مختلف المجاالت لألشخاص واألسر المؤهلين.
 للحصول على أي مساعدة قانونية.  1955-645-973مساًء على  4:30صباًحا إلى   9االتصال بهم من االثنين إلى الجمعة من 

 Liveأصدر مجلس البلدية مرسوًما اقترحه رئيس البلدية راس ج. بركة يقضي بزيادة الحد األقصى لمبلغ قروض   :Live Newarkبرنامج   ●
Newark. ي السابق، كان برنامج فLive Newark  يعمل على نطاق أصغر، ولكن مع تعافيNewark  من أزمةCOVID-19  فإن رئيس البلدية ،

 السيد / بركة مصمم على بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على ملكية المنازل وتوسيعها في المدينة. 
دوالر لمشتري المنازل ألول مرة لشراء منزل   10،000اآلن قروًضا بدون فوائد بقيمة  Live Newark Closing Costسيوفر برنامج  ○

  سنة كاملة يعيش فيها المتلقي في المنزل.  في المائة من القرض على مدى خمس سنوات عن كل 20يتم إعفاء   .Newarkفي 

دوالر أمريكي كقروض بدون فوائد قابلة لإلعفاء   20،000ما يصل إلى  Live Newark Facade Improvementسيوفر برنامج  ○

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
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.newarktrust.org/candidates_21?e=d33fa83b7567e5ba7ba4f65e7b755329&utm_source=newarktrust&utm_medium=email&utm_campaign=tm_3_30_21&n=2&c=E,1,zX9Q5kYGl0JVsX0Bnq2qfUtINuG0-wWzXceff-UhT3e_gSLAeG0IuZgHmGzZ0gWBYHI-kLi0M7DGMuxQIK1L7rqyJouB04de2h2Bqzj8YFPPVGX_nAtN&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.newarktrust.org/candidates_21?e=d33fa83b7567e5ba7ba4f65e7b755329&utm_source=newarktrust&utm_medium=email&utm_campaign=tm_3_30_21&n=2&c=E,1,zX9Q5kYGl0JVsX0Bnq2qfUtINuG0-wWzXceff-UhT3e_gSLAeG0IuZgHmGzZ0gWBYHI-kLi0M7DGMuxQIK1L7rqyJouB04de2h2Bqzj8YFPPVGX_nAtN&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=O3EflSMMDxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O3EflSMMDxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O3EflSMMDxc&feature=youtu.be
https://nj.pseg.com/saveenergyandmoney/gethelppayingyourbill
https://nj.pseg.com/saveenergyandmoney/gethelppayingyourbill
https://nj.pseg.com/saveenergyandmoney/gethelppayingyourbill
http://www.getyourrefund.org/UWGN?fbclid=IwAR1Sw82ktmDJoc767jVeDQ2Z91-iBNmoZAAlJcLIbGt81_nrre9MbZ15G2o
http://www.getyourrefund.org/UWGN?fbclid=IwAR1Sw82ktmDJoc767jVeDQ2Z91-iBNmoZAAlJcLIbGt81_nrre9MbZ15G2o
https://empowerme.app/newark
https://empowerme.app/newark
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmetrixlearning.com%2Fcatalog-search.cfm%3Fp%3D1&data=04%7C01%7Cdonna.kirkland%40tpl.org%7C2d01c0662ba74dc6b59c08d8fdd0d21a%7Cc2651df7f6bb47bd872d236dc3c6d9e0%7C0%7C0%7C637538420627458117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g7WKFO7btEDyK4vqrO500%2Bwsu87eQtIj1Rz9h2dmHGI%3D&reserved=0&c=E,1,dlSq1kMTRZdZEhqIy5jnezdWrwAUyE6NeYUhgq6Q41Jkg_GLCid6v_M2o3XGgmhHMT95xnSCkZf-XzvNawlLJ92mkEUGebfc5cp57dAVMok35ysH&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmetrixlearning.com%2Fcatalog-search.cfm%3Fp%3D1&data=04%7C01%7Cdonna.kirkland%40tpl.org%7C2d01c0662ba74dc6b59c08d8fdd0d21a%7Cc2651df7f6bb47bd872d236dc3c6d9e0%7C0%7C0%7C637538420627458117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g7WKFO7btEDyK4vqrO500%2Bwsu87eQtIj1Rz9h2dmHGI%3D&reserved=0&c=E,1,dlSq1kMTRZdZEhqIy5jnezdWrwAUyE6NeYUhgq6Q41Jkg_GLCid6v_M2o3XGgmhHMT95xnSCkZf-XzvNawlLJ92mkEUGebfc5cp57dAVMok35ysH&typo=1
https://nwdb.metrixlearning.com/
https://nwdb.metrixlearning.com/
https://drive.google.com/file/d/1SZhWoU4ZpPea--1nnAN4jXbJWLtlmjlY/view
https://drive.google.com/file/d/1sXLTsoj-VrsZXSDL5rpj7LTGiY0Uk4Xc/view


يمكن استخدام القروض إلجراء إصالحات أو تحسينات على المظهر الخارجي للممتلكات والتي تهدف إلى   مالكوها. للمنازل التي يشغلها
في   20يتم إعفاء   تجميل المجتمع وقد تفي أيًضا بانتهاكات القانون أو التهديدات على صحة وسالمة ورفاهية المقيمين أو المجتمع المحيط.

 وات عن كل سنة كاملة يعيش فيها المتلقي في المنزل. المائة من القرض على مدى خمس سن 
اآلن لموظفي البلدية قرًضا قابل لإلغفاء بدون   Live Newark Municipal Employee Housing Assistanceسيوفر برنامج   ○

في المائة    20يتم إعفاء   .Newarkدوالر أمريكي لتكاليف إغالق شراء منزلهم كمشترين منازل ألول مرة في  10،000إلى  فائدة يصل 

 من القرض على مدى خمس سنوات عن كل سنة كاملة يعيش فيها المتلقي في المنزل. 
 

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

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

 لإلعالنات األسبوعية عن المواقع.   Essex Countyيرجى زيارة موقع يتم توزيع الطعام على أساس أسبقية الحضور. حاالت الطوارئ.
 لبحث عن خدمة الرسائل النصية لألغذية".القريبين باستخدام "ا NJحدد موقع إحدى شركاء بنك الطعام المجتمعي في  :NJبنك الطعام المجتمعي في   ●

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

 ومطابخ الحساء والمالجئ المرسلة في غضون ثواٍن.  CFBNJهواتف أقرب مخازن طعام من شركاء 
هو برنامج فيدرالي يمكن أن يساعد األفراد والعائالت من ذوي الدخل   New Jersey (SNAP): SNAPساعدة الغذائية التكميلية في برنامج الم ●

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

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

 
 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://drive.google.com/file/d/1VSc7VBbnRAfF5qCxS3aVt1DScV7JNDOr/view
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

