
  األعزاء   Roxbury Prep عائالت 
 

حيث نشهد كل يوم فوائد إعادة   مع بداية العام الدراسي، ما زلنا ممتنين للغاية لعودة الطالب إلى المبنى.

كما سترى أدناه،  يظل تعليم الطالب واستمتاعهم وأمانهم على رأس أولوياتنا. مجتمعات مدرستنا معاً شخصياً.

سالمة طالبنا وموظفينا من خالل مطالبة جميع الموظفين بتلقي اللقاح هذا  فإننا نتخذ خطوات لضمان 

 الخريف. 

 

  نظل شاكرين لشراكتكم المستمرة.

 مستجدات المدرسة 

 COVID-19تطعيم الموظفين ضد فيروس  مستجدات الصحة والسالمة:
، فإن أولويتنا COVID-19الرغم من التطور المستمر لوباء  على  يسعدنا كون أطفالكم يتعلمون بشكل شخصي على مدار الشهر ونصف الشهر الماضي.

نريد أن نبقيك على اطالع باإلجراءات التي نتخذها للحفاظ على سالمة   القصوى هي وستظل دائماً صحة وسالمة الطالب، وهم أثمن أعضاء مجتمعنا.
  أطفالكم في مدارسنا:

 
على جميع المعلمين والموظفين  لقد قمنا بتحديث سياسة اللقاح الخاصة بنا للموظفين:  ●

ما لم تتم   نوفمبر  28أكتوبر وجرعة ثانية بحلول  15الحصول على جرعة أولية من التطعيم بحلول 
 الموافقة عليهم للحصول على إعفاء طبي أو ديني. 

( الكاملة على لقاح فايزر  FDAالغذاء والدواء )لقد اتخذنا هذا القرار نظراً لموافقة إدارة  ○
(Pfizer لألعمار من )لقد ثبت أن لقاح   عاماً فما فوق والتهديد المتزايد الذي يمثله متحور دلتا.  16

19-COVID   يحمي بشكل آمن وفعال من العدوى الشديدة واالستشفاء ونعلم أن تطعيم موظفينا هو
 أطفالك. أفضل طريقة يمكننا من خاللها حماية 

السلبي   COVID-19سيظل المعلمون والموظفون مطالبين بتقديم دليل على اختبار  ●
  حتى يتم تطعيمهم بالكامل.  األسبوعي 

هذه أثناء   استراتيجيات الصحة والسالمةسيستمر جميع الموظفين والطالب في اتباع  ●
تواجدهم في مدارسنا، بما في ذلك االستخدام الصحيح والمتسق لألقنعة، والتباعد الجسدي، وغسل  

 اليدين / التعقيم.
شدة جميع  ومع ذلك، فإننا نشجع ب  كما ذكرنا سابقاً، تطعيم الطالب غير مطلوب حالياً.  ●

يرجى   اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية. الطالب المؤهلين للحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن.
 للعثور على موقع للقاح بالقرب منك.  Vacines.govزيارة 

م دليل على  على تقدي  COVID-19يتم تشجيع الطالب الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد  ●
التطعيم عبر البريد اإللكتروني مباشرة إلى المكتب الرئيسي للمدرسة بإرساله إلى عنوان البريد  

سيضمن تقديم دليل التطعيم أن الطالب المطعمين الذين يتعرضوا إلى   اإللكتروني للمدرسة. 
COVID-19 .يمكن تصريحهم للعودة إلى المدرسة بشكل شخصي دون أي تأخير  

●  
 

 عيادات اللقاح: 
 

 
تلقى ماليين األشخاص في الواليات المتحدة   أن التطعيم هو أفضل طريقة للحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا. Roxbury Prepنعتقد في 
آمنة وفعالة، ويوصي مركز السيطرة على   COVID-19لقاحات  اءات مراقبة السالمة في تاريخ الواليات المتحدة. في ظل أشد إجر  COVID-19لقاحات 

لتعزيز صحة وسالمة مجتمعنا، يسعدنا تقديم عيادة في مدرسة طفلك لجميع  في أقرب وقت ممكن.   COVID-19( بأن تحصل على لقاح CDCاألمراض )
يرجى االطالع على رسائل البريد   إذا كان طفلك مؤهالً ولم يتلق اللقاح بعد، فنحن نأمل أن تقوم بالتسجيل!  اً أو أكبر.عام 12الطالب الذين تبلغ أعمارهم 

 اإللكتروني من قادة مدرستك للحصول على تفاصيل حول هذه العيادات القادمة. 
 

https://uncommonschools.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2021/08/06154130/20210803_Brand_Health_Safety_2-Pager.pdf
https://www.vaccines.gov/


 ! 23- 2022تقبل الطلبات للعام الدراسي  Roxbury Prepال تزال   
إذا كان لديك أي   للبدء في التطلع إلى الخريف المقبل. Boston، ولكن حان الوقت للعائالت في 22- 2021لقد مضى شهر واحد فقط على العام الدراسي 

أو أرسال   roxburyprep.org/enrollلموقع اإللكتروني عائلة أو أصدقاء أو جيران يرغبون في وضع طالبهم على مسار الكلية، اطلب منهم التقديم على ا

  Roxbury Prepطالب إذا كان ل  لمزيد من المعلومات! 1306-858-617أو االتصال بالرقم  admissions@roxburyprep.orgبريد إلكتروني إلى 

ال يحتاج   من أجل الحصول على األفضلية في قرعة االختيار. 2022فبراير   28، فتأكد من تقديمك قبل الموعد النهائي في 9إلى   5شقيق في الصفوف من  

شارك   أن تسمع من جميع عائالتنا! Roxbury Prepتريد  للحصول على نشرة إعالنية بمزيد من المعلومات.  هناانظر  الطالب الحاليون إلى إعادة التقديم.

في  يمكن للعائالت المهتمة أيًضا االشتراك  لطالبك. Roxbury Prepإلخبارنا بالمزيد عن سبب اختيارك  دقائق  5االستبيان السريع البالغة مدته   في هذا

 ! Family Championلجنة 

 مصادر 

 ركن العافية: 
  سنسلط الضوء على العافية العاطفية خالل أكتوبر. سنستمر في تقديم موارد العافية للطالب واألسر كل شهر.

عندما نتعلم  استخدام مهارات التأقلم الصحية. العافية العاطفية هي القدرة على التعامل مع التحديات في الحياة وبناء عالقات إيجابية مع اآلخرين وتشجيع 
من خالل ممارسة العافية العاطفية، فإننا نحد من إجهادنا ونحصل على   أسماء المشاعر وكيفية التعبير عنها بطرق مناسبة، فإننا بذلك ندعم العافية العاطفية.

  ة!نوم جيد ونستخدم مهارات التأقلم الصحية ونختار نظرة أكثر إشراقًا للحيا
 مصادر: 

 الفناء العاطفي 
 العاب المشاعر 

 إدارة اإلجهاد للمراهقين
 تمارين التنفس 

 حافظ على عقلك متأصالً 
 أعمال خير 

 

 
 

 صوت في االنتخابات القادمة! 
البلدية الجديد والعديد من المناصب في  رئيس  - هذا الخريف، هناك انتخابات مهمة للغاية سيتم فيها تحديد الكثير من المناصب القيادية الرئيسية في المدينة 

بصوتك في  مجلس المدينة.  نظراً ألن شاغلي هذه المناصب يتخذون العديد من القرارات الحاسمة بشأن مدارسنا، فإننا نشجعك على التأكد من اإلدالء 
 االنتخابات.  تأكد من وضع عالمة على التقويم الخاص بك ووضع خطة التصويت الخاصة بك! 

  
 مساءً  8صباحاً حتى  7نوفمبر، من  2الثالثاء  نتخابات العامة: اال ●
 مساءً  8أكتوبر،  13األربعاء  الموعد النهائي للتسجيل: ●

 
 لمزيد من المعلومات.  boston.gov/electionsإذا كانت لديك أسئلة حول موقع االقتراع أو حالة التسجيل، يرجى زيارة 

 حملة التوعية عبر الهاتف: 
في توعية   Roxbury Prepنود أن تنضم إلينا عائالت  مساًء.  7إلى  5أكتوبر من الساعة  28حملة للتوعية عبر الهاتف في   Roxbury Prepستعقد 

 john.verrilli@roxburyprep.org إذا كنت مهتًما بالمشاركة، فيرجى التواصل مع جون فيريلي على   مجتمعنا حول االنتخابات القادمة. 
 

http://roxburyprep.org/enroll
mailto:admissions@roxburyprep.org
https://drive.google.com/file/d/1daE8eULXeh_wHDnI-GC88fofqse2_5uR/view?usp=sharing
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=00f8b3d667&e=b17ebd1df6
https://www.pamgarramone.com/playground
https://pbskids.org/games/feelings/
https://www.youtube.com/watch?v=xikl-LZVi-0
https://www.youtube.com/watch?v=Uxbdx-SeOOo&list=PLJdq3OzEoR1iygD0ReUDwOh7Pmn42TcKN&index=12
https://www.mhanational.org/sites/default/files/B2S%202018%20Worksheet%20-%20Keep%20Your%20Mind%20Grounded.pdf
https://cdn.coffeecupsandcrayons.com/wp-content/uploads/2015/01/100-Acts-of-Kindness-for-Kids-Free-printable-in-post.jpg
mailto:john.verrilli@roxburyprep.org


 
 يرجى االنضمام إلينا في اجتماع شركاء الدعوة من أولياء األمور التالي: 

دع صوتك يكون مسموًعا من   كأعضاء في شركاء الدعوة من أولياء األمور، نجتمع معًا لدعم طالبنا ومدارسنا ومجتمعاتنا، وهو أمر في غاية األهمية.
 االشتراك في االجتماع التالي وتعلم كيف يمكنك أن تكون داعي للعمل! خالل  

 أنظر التفاصيل أدناه.    
 مساًء.  6:30 -  5:30أكتوبر، من  19الثالثاء،  متى: ●
 العتبارات السالمة.  Zoomقد يعقد عبر  يُعلن الحقًا.   أين:  ●
 John.Verrilli@roxburyprep.orgيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  الرد:  ●
 22-21التخطيط ألنشطة العام الدراسي  خالل هذا االجتماع، سنقوم بما يلي: ●

 
 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي! 

لديك  ي.  إذا كان ابق على اطالع دائم بالمعلومات المهمة واألشياء المثيرة التي تحدث عبر حرمنا المدرسي من خالل متابعتنا على وسائل التواصل االجتماع
 شيئاً مميزاً لمشاركته، فال تتردد في اإلشارة إلينا في مشاركاتك أيضاً!  انقر فوق الروابط أدناه للعرض ولتتابعنا:

 فيسبوك ●
 انستغرام ●
 تويتر  ●

 
 اليوم!   التسجيل من خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على Uncommonة عن ساعدنا في نشر الكلم

  
 . هنارسائل البريد اإللكتروني المستقبلية   إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني إليك، فيمكنك االشتراك في جميع

 

https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

