عائالت  Troy 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
امتنا ًنا 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!
.
السنة الدراسية  - 2022-2021باب التقديم مفتوح اآلن لرياض األطفال
يسعدنا أن نعلن أن باب التقديم مفتوح اآلن للعام الدراسي  .2022-2021يحظى أشقاء الطالب الحاليين باألولوية في قرعة روضة األطفال في !Troy Prep
نقدم أيضًا سترة مجانية واحدة مع كل طلب تقديم شقيق جديد هذا العام! يجب أن يكون عمر طالب رياض األطفال  5سنوات بحلول الخامس من كانون األول
(ديسمبر) .2021
تقدم عبر اإلنترنت اآلن علىhttps://troyprep.uncommonschools.org/enroll/:
أهلية الحصول على لقاح :COVID-19
اعتبارا من الثالثاء  6أبريل.
أعلن الحاكم كومو أن سكان والية  New Yorkالذين يبلغون من العمر  16عا ًما فيما فوق مؤهلون لتلقي لقاح COVID-19
ً
يمثل هذا اإلعالن عالمة فارقة مهمة بعد عام غير مسبوق .بالتوافق مع مركز السيطرة على األمراض ،يشجع مجتمع  Uncommonجميع الموظفين المؤهلين
واألسر والطالب على الحصول على التطعيم لدعم صحة وسالمة مجتمعاتنا.
تقدم  New Yorkحاليًا لقاحين معتمدين من قِبل إدارة األغذية والعقاقير ( .)FDAلمزيد من المعلومات حول كل لقاح ،نشجعك على مراجعة موقع CDC
على الويب هناhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html :
أنواع اللقاح

عدد الجرعات؟

من المؤهل لتلقي اللقاح؟

( Pfizerفايزر)

جرعتان بفارق  21يو ًما

سكان  New Yorkالبالغ أعمارهم  16سنة فيما
فوق

( Modernaموديرنا)

جرعتان بفارق  28يو ًما

سكان  New Yorkالبالغ أعمارهم  18سنة فيما
فوق

انظر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل لموعد الحصول على اللقاح:
● مستجدات والية  New Yorkالعامة https://covid19vaccine.health.ny.gov/ :
● التسجيل في موقع والية  New Yorkللحصول على اللقاحhttps://am-i-elertain.covid19vaccine.health.ny.gov/ :
نوصي بالتشاور مع مقدم خدمات الرعاية الطبية لعائلتك بالمزيد من األسئلة .للحصول على مستجدات حول أهلية الحصول على اللقاح ،يرجى زيارة موقع
الويب الخاص بعائالتنا ومركز السيطرة على األمراض حيث ستجد المزيد من المعلومات.
● موقع عائلة  Uncommonعلى الويبhttps://uncommonschools.org/school-reopen-2021/ :
● موقع مركز السيطرة على األمراضhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.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  New Yorkالطريق في توفير خيارات تعليمية إبداعية أثناء الجائحة ،حيث تفوقت مكاسب تعلم الطالب على الدول
تأثيرا إيجابيًا على األطفال وعائالتهم وتقدم نتائج مغيرة لمجال تعليم الطالب الذين هم في أمس الحاجة
األخرى في جميع أنحاء البالد .تؤثر المدارس المستقلة
ً
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 New Yorkعلينا.
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.

