
  األعزاء Roxbury Prepعائالت 

 

أكتوبر لضمان صحة   15بحلول  19-كما شاركنا معكم في النشرة اإلخبارية للشهر الماضي، طلبنا أن يتلقى جميع الموظفين جرعتهم األولى من لقاح كوفيد
نحن ممتنون لكوننا قادرين على أن نقول لطالبنا   بهذه السياسة. التزموا ٪ قد 99موظف،  2600يسعدنا أن نشارك أن من بين أكثر من  وسالمة مجتمعنا.

تحقيق الثقة  لك للتعلم، ووعائالتنا أننا أضفنا تطعيم الموظفين كطبقة أساسية من الحماية في كل مدرسة من مدارسنا ومكاتبنا، مما يخلق بيئات أكثر أماناً ألطفا
 . Uncommonالتي لديك وضعها فينا عند اختيار  

 

عاًما من بضعة أيام، ونحن نشجع   11-5إضافةً إلى ذلك، وافق مركز السيطرة على األمراض رسميًا على لقاح فايزر لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 . 19-عنا التقدم الذي تم إحرازه نحو حماية مجتمعنا بشكل أفضل من كوفيدلقد شج جميع المؤهلين للتسجيل والحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن.

 

 

 مستجدات المدرسة 

 19- مواقف األسر من تطعيم الطالب ضد كوفيد نتطلع إلى سماع آرائكم!:

خالل   والسالمة لمجتمعاتنا.  في التطور مع متحور دلتا، ومعها تتحول استراتيجيات الصحة العامة استجابة الحتياجات الصحة 19-تستمر جائحة كوفيد

لألطفال الذين تتراوح   19- ( بالتطعيم ضد كوفيد CDCاألسبوع الجاري، أوصت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

ع على التطعيم ألن البيانات واضحة ومقنعة: اللقاحات  ومع ذلك، فإننا نشج .19-حاليًا تلقى الطالب للقاح كوفيد  نطلبلكننا ال   عاماً. 11و 5أعمارهم بين 

تّمكن طالبنا من  فعالة للغاية في الحماية من األمراض الشديدة وكذلك االستشفاء، والتطعيم هو أقوى رافعة لجعل مجتمعاتنا المدرسية أكثر أمانًا وضمان 

 علم الناتج عن الجائحة. حضور المدرسة شخصيًا، وهو ما أمر بالغ األهمية في الحد من خسائر الت 

 

  هو الحصول على بيانات أساسية عن األسئلة التي لديكم حول اللقاح والتحديات التي قد  دقائق 5االستبيان مجهول المشارك البالغة مدته  الهدف من هذا

سيتم استخدام هذه البيانات لتوجيه المعلومات والموارد التي نشاركها مع العائالت حيث أصبح المزيد من األطفال   . تطعيم أطفالكم عند اعتبارتواجهكم 

 راهن. في الوقت ال 19-مؤهلين لتلقي لقاح كوفيد

 نوفمبر.   12دقائق بحلول يوم الجمعة   5يرجى إكمال االستبيان البالغة مدته  

 أضغط هنا للوصول إلى االستبيان 

 

 (: ESSERللمدارس االبتدائية والثانوية ) 19-صندوق إغاثة طوارئ كوفيد

لقد أثر هذا المورد بالفعل على   (.ESSERالمعروف باسم ) 19-سة حول استخدامنا للتمويل الفيدرالي لإلغاثة من كوفيد شكراً لكل من قدم مدخالت مدرو 
، مثل دعم التعافي من خسارة التعلم عبر برامج المدرسة الصيفية لدينا، وتوفير الموارد للعمل الرائع الذي قام به مدرسونا  مهمةمدارسنا عبر عدة طرق 

( لدعم الطالب في جميع  Chromebook 1:1ارس لدينا لفتح المدارس للتعليم الشخصي هذا الخريف، ومنحنا القدرة على متابعة برنامجنا )وقادة المد
 يمكنكم العثور على مزيد من التفاصيل عن خطة العودة اآلمنة على موقعنا على الويب، وسيتم توفير المستجدات بينما الصفوف بالتعلم المرن والفردي.

 شكراً لك!  إذا كنت ترغب في تقديم مدخالت إضافية. هذا االستبيانيرجى استخدام  نواصل التخطيط لالستخدام المستقبلي لهذه األموال.

 

 سنة: 11- 5لقاحات لألطفال من سن 

لألطفال   19-كوفيدتشجع إدارة الصحة في ماساتشوستس وإدارة التعليم االبتدائي والثانوي جميع العائالت على تطعيم أطفالهم بمجرد الموافقة على لقاح 
 . اهن وقد شاركت الجهات المذكورة رسالة مع أولياء األمور واألوصياء، والتي يمكنكم قراءتها من  عاًما. 11-5الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

 : 19-معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 

أمر ضروري  كما تعلمون، تظل صحة وسالمة مجتمعنا على رأس أولوياتنا خالل هذا الوقت، وعملنا معاً كشركاء في الحفاظ على مجتمع مدرستنا آمناً هو  
يمكنكم  في مدرسة طفلكم.  19- إلى معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد انطالقاً من روح الشفافية، أردنا مشاركة كيفية الوصول  لتحقيق هذا الهدف.

  مساًء. 5والموظفين كل جمعة بحلول الساعة   ، وسيتم تحديث معلومات حاالت اإلصابة المؤكدة للطالبهناالعثور على لوحة البيانات على موقعنا 

 

 عن طالب جدد!   Roxbury Prepتبحث 

دوالرات   5خالل شهر نوفمبر، ستحصل على بطاقة هدايا بقيمة  العام المقبل؟ Roxbury Prepهل تعرفوا أي طالب ممن قد يرغبوا في االلتحاق بمدرسة 
الرجاء إكمال الطلب على رابط   جديد تحيله إلينا باإلضافة إلى فرصة للفوز بإحدى جوائزنا الخمس الكبرى!( لكل مقابل كل طالب Dunkin Donutsمن )

 انظر النشرة لمزيد من المعلومات.  نوفمبر. 30نوفمبر وحتى  1من   dfrien-a-refer-http://bit.ly/RoxPrepاإلحالة على

 

https://forms.gle/CLqBsQJguKUj8ADX9
https://forms.gle/CLqBsQJguKUj8ADX9
https://forms.gle/CLqBsQJguKUj8ADX9
https://uncommonschools.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Rg2G8yJ3h64Ah8
https://docs.google.com/document/d/1hp7cUlyCsxYZlhv19JQSWT_ARpvR8ACLHPVwNZkPCUw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hp7cUlyCsxYZlhv19JQSWT_ARpvR8ACLHPVwNZkPCUw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hp7cUlyCsxYZlhv19JQSWT_ARpvR8ACLHPVwNZkPCUw/edit?usp=sharing
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
http://bit.ly/RoxPrep-refer-a-friend
http://bit.ly/RoxPrep-refer-a-friend


 
 

 مستجدات حول متطلبات شهادة المعلم: 

لرابطة للحصول  على النحو الوارد في القسم األول للقانون، نحن مطالبون بإخطار العائالت بأي مدرسين ال يزالون يعملون من أجل تلبية متطلبات مدرسة ا
 الذين ال يزالون يعملون من أجل تلبية هذه المتطلبات، Roxbury Prepللحصول على وصف متطلبات الشهادة وقائمة معلمي مدرسة  ة المعلم.على شهاد

  .رجى النقر هناي 

 مصادر 

 ركن العافية: 

 مصادر العافية لشهر نوفمبر للطالب والعائالت: 

 تقويم إظهار اللطف بطرق جديدة في نوفمبر  ●

 لتعامل مع اإلجهاد عندما يصعب ا ●

 ما وراء مشاعرنا ●

 جهز عقلك مع يتي  ●

 الموضوع: عيد الشكر  - البحث عن السالم العقلي  ●

 الموضوع: عيد الشكر -إثارة الحوار   ●

 استرخاء العضالت التدريجي  ●

 

 ضرائب األطفال:  تائتمانيا  تذكير:

ستعمل هذه الميزة التحويلية على الحد من فقر   ( لمدة عام واحد. CTCقامت خطة اإلنقاذ األمريكية بتمديد االئتمان الضريبي لألطفال )،  2021في مارس 
كل طفل  دوالر ل 2000زادت خطة اإلنقاذ األمريكية مبلغ االئتمان الضريبي لألطفال من  األطفال وتحسين أمن الدخل لألسر العاملة في جميع أنحاء البالد.

دوالر شهرياً لكل   300ينتج عن هذا التحديث ما يصل إلى  سنوات.  6دوالر كائتمان إضافي لألطفال دون سن  600دوالر لكل طفل، بجانب  3000إلى 
كامل، وألول مرة يسمح  يجعل الحكم الجديد من االئتمان قابالً لالسترداد بال عاماً. 17و  6دوالر شهرياً لكل طفل يتراوح عمره بين  250و  6طفل دون سن 

 للعائالت ذات الدخل المنخفض جداً أو المعدوم بالحصول على االستحقاق الكامل. 

المثال ال   على عكس البرامج الحكومية األخرى للعائالت المحتاجة، يمكن إنفاق االئتمان الضريبي لألطفال )أو حفظه( ألي سبب، بما في ذلك على سبيل
 حية واللوازم المدرسية ورعاية األطفال. الحصر البقالة والرعاية الص

في حين أن العديد من العائالت بدأت تلقي اإلعانة تلقائياً في يوليو، يمكن ألولئك الذين لم يقدموا ضرائب التسجيل لتلقي   لم يفت األوان بعد للتسجيل!
  150عاماً، أو تكسب أقل من  18ب أن يكون لديك طفل أقل من لكي تكون مؤهالً، يج مدفوعات االئتمان الضريبي لألطفال الخاصة بهم عبر اإلنترنت.

 للتسجيل، ستحتاج إلى ما يلي:  دوالر لألسر ذات ولي األمر الوحيد. 500 112دوالر في السنة للزوجين، أو   000

 أرقام الضمان االجتماعي ألطفالك؛  ●

 )إن أمكن(؛  رقم الضمان االجتماعي )أو رقم التعريف الضريبي الفردي( لك ولزوجك/زوجتك ●

 عنوان بريدي حديث وموثوق؛ عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف؛ و  ●

 رقم التوجيه المصرفي ورقم الحساب )إذا كنت ترغب في تلقي دفعتك عبر اإليداع المباشر(  ●

  طفال!الضريبي لأل تلقي االئتمانإذا كنت ال تحمل وثائق اإلقامة، ولكن أطفالك مواطنون أمريكيون، فال يزال بإمكانك 

حتى إذا كنت من   filer-nonبوابة إذا لم تكن قد قدمت ضرائب في السنوات الثالث الماضية أو لم تقم بالتسجيل لتلقي فحص تحفيزي، فيجب عليك استخدام 
إذا لم يكن لديك حساب حالي أو   (.ITINللقيام بذلك، ستحتاج إلى رقم تعريف ضريبي فردي صالح ) محدودي الدخل أو بدون دخل وعادة ال تقدم ضرائب.

 بمجرد حصولك على رقم التعريف الضريبي الفردي الخاص بك، يمكنك التسجيل للحصول  .هناكان عليك تجديده، فيمكنك العثور على مزيد من المعلومات 
  هنا.يمكنك أيضاً العثور على مزيد من المعلومات  على مدفوعات مسبقة من ائتمان ضريبة األطفال.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3bb9sWEHrkt8PpsPEhd1OIuwjMBWVCqZOAE9DlURsg/edit%23gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3bb9sWEHrkt8PpsPEhd1OIuwjMBWVCqZOAE9DlURsg/edit%23gid=0
https://www.actionforhappiness.org/media/1056822/nov_2021.pdf
https://www.mhanational.org/sites/default/files/Worksheet%20-%20When%20Managing%20Stress%20is%20Hard_0.pdf
https://www.mhanational.org/sites/default/files/Worksheet%20-%20When%20Managing%20Stress%20is%20Hard_0.pdf
https://www.mhanational.org/sites/default/files/Worksheet%20-%20When%20Managing%20Stress%20is%20Hard_0.pdf
https://www.mhanational.org/sites/default/files/Worksheet%20-%20Whats%20Underneath.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j8sYqsD2WZQ
https://themomerie.com/wp-content/uploads/2015/11/Thanksgiving-Scavenger-Hunt.jpg
https://i.pinimg.com/originals/6a/ed/42/6aed42c3d69b3a902035622ad8ba74cc.png
https://www.youtube.com/watch?v=1nZEdqcGVzo
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.taxoutreach.org/tax-filing/itin/&c=E,1,pq5wDH4W9niNVdUM1AtUVEt6xh2SyJJOcnHKz8cp8IUOuyPS0nqI8lZha8-9tuI7rjFnXoH0npYqKLzNf-DeXoIHhDa28qq3BW1Z33zdJHrH0xTPw9AzMQI,&typo=1


 

 سالل طعام العطالت الشتوية: 

 ونود دعمكم في هذه المبادرة. Roxbury Prepنحن نخطط لتوفير "سلة طعام العطالت الشتوية" لعائالت   السنوية الخاصة بنا على األبواب.حملة الطعام 

كنت   إذا وهي فرصة ممتازة إلحداث تأثير كبير في مجتمعنا.  .2021ديسمبر   4نقوم حالياً بتجنيد متطوعين للمساعدة في تعبئة سلة الطعام وتسليمها في 

المدرسي   ترغب في التطوع أو معرفة المزيد عن هذه المبادرة، يرجى إرسال عنوان بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك إلى راشيل كامنخواني، مساعد الدعم

  نشكرك مقدًما على دعمكم! .Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.orgعلى  

 
 

 حملة التبرع بالزي الرسمي: 

الهدف العام هو مساعدة جميع الطالب على   أولياء األمور لجمع عناصر الزي المدرسي المستخدمة طفيفاً مما لم تعد العائالت بحاجة إليها.هي حملة بدأها 

رجى  ي  إذا كان لديكم زي رسمي لم يعد يناسب طفلكم وترغبون في التبرع به، يرجى تركه في المكتب األمامي في مدرستك. االستعداد لعام دراسي ناجح!

يرجى   اإلعدادية وتشجيعهم على مساعدتنا في الوصول إلى هدفنا!  Roxbury Prepمشاركة هذا مع أصدقائك وعائلتك وزمالئك عبر شبكة مدرسة 

 . Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.orgالتواصل مع راشيل كامنخواني، مساعد الدعم المدرسي إذا كانت لديكم أسئلة على 

 

 حملة التبرع باألحذية: 

 ( لألطفال المشردين عبر حملة للتبرع باألحذية.Horizons( لدعم برنامج )Hot 96.9( من )Get Up Crewشراكة مع ) Roxbury Prepعقدت 

ستساعد جميع  نوفمبر. 8بحلول  Roxbury Prepأي حرم مدرسي في  يمكنكم التبرع بأحذية جديدة للرضع أو األطفال الصغار عبر إحضارها إلى
  انظر النشرة لمزيد من المعلومات. المساهمات البسيطة عائالت مدينتنا األكثر احتياًجا!



 
 

 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي!  

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

 فيسبوك ●

 انستغرام ●

 تويتر  ●

 

 اليوم!  التسجيل من خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن 

  

 . هناإذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني إليك، فيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية 

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

