
 األعزاء،  Rochester Prepعائالت 
 

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! 
 . 

 مصادر الحصول على اللقاح: 
الطالب الذين تزيد أعمارهم   Monroe.  تشجع مقاطعة Rochester Riversideلقاح فايزر في مركز مؤتمرات  Monroeتقدم وزارة الصحة في مقاطعة  

الساخن الخاص بمقاطعة   COVID-19لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بخط   سرهم المؤهلين على تحديد المواعيد اليوم.عاًما وأفراد أ 16عن 

Monroe:  (585  )753 -5555 . 
 

 Rochester Riverside . 123 E. Main St., Rochesterمركز مؤتمرات 
 مساءً  7حتى  - من الظهيرة  الجمعة:  ●
 مساءً  6حتى   - من الظهيرة  السبت: ●

 
، إال أن لقاح فايزر  COVID-19عاًما فيما فوق مؤهلون اآلن لتلقي لقاح  16الذين تبلغ أعمارهم  New Yorkفي حين أن جميع سكان والية  :يرجى المالحظة 

 من المؤهل للحصول على اللقاح؟   عاًما.  17و  16هو المعتمد لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
 

 تحقق من أهليتك وقم بتحديد موعد  -  New Yorkمواقع التطعيم في والية  
 

تحقق من أهليتك .  New Yorkوأين يمكنك تلقي اللقاح في عيادات التطعيم في والية    COVID-19انقر أدناه للتحقق ما إذا كنت مؤهالً للحصول على لقاح  

 وقم بتحديد موعد
 

 معلومة إضافية 
 New Yorkالتابعة لوزارة الصحة بوالية صفحة معلومات اللقاح  ●
 التوزيع المرحلي للقاح  ●
 / لوحة التسجيل   New Yorkمتتبع اللقاح في والية  ●
 COVIDللقاحات  Finger Lakesمركز  ●

 
 ! 22- 21تقبل طلبات روضة األطفال للعام الدراسي  Rochester Prepال تزال    

الحاليين على األولوية   Rochester Prepيحصل جميع أشقاء طالب  تقديم طلب. Rochester Prepيجب على العائالت التي ترغب في تسجيل شقيق في  

 قم بإرسل طلبك اليوم!   -ألي مقاعد متاحة  
 

تقبل   Rochester Prepإذا كنت تعرف أي عائالت تحتاج إلى التسجيل للعام الدراسي المقبل، فأخبرهم أن  مجتمعنا!نحن بحاجة لمساعدتكم لنشر الكلمة في 

 نشكرك مقدًما على شراكتك ودعمك. الطلبات حاليًا ويجب عليهم التقديم اليوم!
 

 قدم اآلن! 
 

يتم تسجيل جميع الطالب الحاليين تلقائيًا في مستوى   الحاليين إلى التقديم مرة أخرى. Rochester Prepكما الحال في السنوات السابقة، ال يحتاج طالب 

 الصف و / أو المرحلة التالية. 
 
 نماذج النقل المتأخرة  تذكير:   

يرجى العلم أن الموعد   حتى اآلن، فيجب عليك االتصال بمدرسة طفلك في أقرب وقت ممكن.   2022- 2021إذا لم تكن قد قدمت نموذج النقل للعام الدراسي 

 النهائي للتقديم قد أنقضى، لذا يرجى عدم التأخير. 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/phased-distribution-vaccine
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/phased-distribution-vaccine
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://flvaccinehub.org/
https://flvaccinehub.org/
https://www.goodschoolsroc.org/


 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   New Yorkستقلة التابعة لمنطقة قادت المدارس الم

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. New York يعتمد طالب منطقة  بشكل أفضل وتلبي احتياجاتهم الفردية.

 
 Rochester Prepأبطال عائلة 

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

س  ستوفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب على وجه التحديد ألولياء األمور في روتشستر اإلعدادية، مثل اإلعالنات حول إعادة فتح المدار والموظفين. 
   إنضم إلى  وعة حتى تتمكن من البقاء على اطالع. نحن نشجعك على االنضمام إلى المجم والفاعليات واألحتفاالت المتعلقة بالمدرسة.  COVID-19وتوافر اختبار 

!Rochester Prep Family Champions Facebook Group  :على فيسبوك 

 

 Rochester Prepأبطال عائلة   أستبيان 
وإجاباتك  هذا االستبيان ستسمح مشاركتك في على تعزيز الشراكات بين عائالتنا ومدارسنا من أجل برامج الدعوة وبناء المجتمع. Rochester Prepتعمل 

 للفريق بجمع البيانات التي ستكون مفيدة في دعم وإشراك عائالتنا.
 

إذا كان لديك أي أسئلة قبل بدء هذا االستبيان، يرجى إرسال بريد إلكتروني   لن يتم اإلفصاح عن اسمك وبيانات التعريف األخرى وتبقى جميع اإلجابات سرية.
 Shanai.Lee@rochesterprep.org.إلى 

 
 موارد توزيع الغذاء:  

الرجاء تحديد أحد الروابط أدناه لالشتراك   ة خالل كل مرحلة من مراحل التوزيع. مطلوب، بحد تسجيل واحد لكل أسر Monroeالتسجيل لجميع مواقع مقاطعة 

 أبريل(.  24-14في جولة التوزيع التالية ) 
 

Greece Arcadia (4/24)full | -| Foodlink (4/23) Public Market (4/21)|  Salvation Army (4/20) 
 

 24- 14أبريل  قم بتنزيل نشرة مهيئة للطباعة )باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية(:
 

يتم تشجيع السكان الذين يحتاجون إلى   .هنا اإللكتروني Foodlinkتتوفر معلومات االتصال الخاصة بمخازن الطعام وبرامج الوجبات المجتمعية على موقع 
 مساعدة غذائية على االتصال مسبقًا للتعرف على ساعات العمل الحالية. 

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
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6e7abab6d0&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cbd0cfb562&e=556449f3c5
https://forms.gle/tjZhw7auHytJt6PQ7
https://forms.gle/tjZhw7auHytJt6PQ7
mailto:Shanai.Lee@rochesterprep.org
https://forms.gle/yptRtaLTmUCerjmq7
https://forms.gle/Hrgsy4KNefMQfWdDA
https://forms.gle/boyhgSCRLk87HW8S8
https://foodlinkny.org/wp-content/uploads/2021/04/Foodlink-distributions_April-14-24_ENGSPAN.pdf
https://foodlinkny.org/wp-content/uploads/2021/04/Foodlink-distributions_April-14-24_ENGSPAN.pdf
https://foodlinkny.org/find-food/#خريطة الغذاء (food-map)
https://foodlinkny.org/find-food/#خريطة الغذاء (food-map)


 
موقع  | <<  ( للتعرف على موارد الخدمة االجتماعية اإلضافية في المنطقة. 211-898)أو إرسال رسالة نصية إلى  1-1-2قم يمكن للمقيمين أيًضا االتصال بالر

 211ويب  
 

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

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

من يوم الخميس لتتعلم كيف نجتمع معًا كمجتمع لخلق فرص عمل وبناء أحياء آمنة ونابضة   6:30في الساعة  انضم إلى مسؤولي مدينة روتشستر  ●
 بالحياة وتوليد فرص تعليمية للجميع. 

بدأ برنامج   ن فضلك ال تفوت هذه الفرصة الممتازة! ، م2021إلى جميع طالب الجامعات الذين يسعون للحصول على تدريب صيفي لعام  ●

Excellus BlueCross BlueShield 2021لبرنامج التدريب الجامعي الصيفي لعام   عملية التوظيف . 

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

ألخذك بعين االعتبار، إذا كنت مستأجًرا أو مالًكا بحاجة إلى مساعدة مالية، أو تريد التعرف على الجهود   ة للمستأجرين والمالك: المساعدة المالي ●
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://211lifeline.org/
https://211lifeline.org/
https://211lifeline.org/
https://211lifeline.org/
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

