
  األعزاء، Roxbury Prepعائالت 
 

في سياق أوقات الشكر واالمتنان  نأمل أن تكونوا جميعًا قد قضيتم عطلة عيد شكر مريحة وصحية.
  - ( Uncommonالحالية، نظل شاكرين للدعم المستمر لكل فرد من أفراد مجتمعنا غير المألوف )

والتزامكم أثناء مواصلتنا في خوض العام الدراسي  شكراً على شراكتكم  وخاصةً أنتم، عائالتنا األعزاء!
 الحالي. 

، يظل تفانيكم مصدر إلهام لنا، ونحن ممتنون لثقتكم 2021مع اقترابنا من األسابيع األخيرة من عام 

يتمنى فريقنا بأكمله لكم ولعائالتكم عطلة سعيدة ومبهجة وصحية   واستثماركم المستمر في مجتمع مدارسنا.
 باألمل.  وعام جديد مليء

 

 مستجدات المدرسة 

 األسرة لفصل الربيع:  استبانة 

( الحاليين رسالة بريد  Uncommonسيتلقى أولياء أمور طالب ) !2022األسرة لفصل الربيع في الرابع من كانون الثاني )يناير( لعام  استبانةسنطلق 

 ومشاركة مالحظاتك!  االستبانةدقائق إلكمال  5الرجاء تخصيص  إلكتروني تحتوي على رابط االستبيان.

 

 عيادات التطعيم العائلية: 
 Washington St( في ) Harvardعاًما في المركز الصحي بجوار شارع ) 11- 5لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  19-تتوفر التطعيمات ضد كوفيد 

  ستجدون الجدول في هذه النشرة. (. Dorchester( في )24

 
 سنة:  11-5لقاحات لألطفال من سن 

لألطفال   19- دتشجع إدارة الصحة في ماساتشوستس وإدارة التعليم االبتدائي والثانوي جميع العائالت على تطعيم أطفالهم بمجرد الموافقة على لقاح كوفي 

 . هناوقد شاركت الجهات المذكورة رسالة مع أولياء األمور واألوصياء، والتي يمكنكم قراءتها من  عاًما. 11- 5الذين تتراوح أعمارهم بين 
 

 : 19-معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 
ر ضروري  ا تعلمون، تظل صحة وسالمة مجتمعنا على رأس أولوياتنا خالل هذا الوقت، وعملنا معاً كشركاء في الحفاظ على مجتمع مدرستنا آمناً هو أمكم

يمكنكم  لكم. في مدرسة طف 19- انطالقاً من روح الشفافية، أردنا مشاركة كيفية الوصول إلى معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد لتحقيق هذا الهدف. 

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

https://docs.google.com/document/d/1hp7cUlyCsxYZlhv19JQSWT_ARpvR8ACLHPVwNZkPCUw/edit?usp=sharing
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/


 م اآلن! قد
أو أرسل معلوماتها هناإذا كنت تعرف أي عائالت مهتمة بالتسجيل،  .23-2022( حاليًا طلبات التحاق الطالب الجدد للعام الدراسي Roxbury Prepتقبل )

تواصل   لديك أسئلة؟ ( الحاليون إلى إعادة التقديم.Roxbury Prepب ) ال يحتاج طالroxburyprep.org/enroll .اطلب منها التقدم عبر اإلنترنت على 

 admission@roxburyprep.org. معنا على 

 مصادر 

 ركن العافية: 
 )ديسمبر(  موارد العافية لشهر كانون االول 

 فعل الخير في ديسمبر  ●
 تزايد العظمة  ●
 تنفس قوس القزح  ●
 يوم للصحة النفسية  30تحدي الـ  ●
 يوم للرعاية الذاتية  30تحدي الـ  ●

 
   ( الثانوية: Uncommonالعالج النفسي المجاني عن بعد لطالب مدارس )

 
Uwill   هي عبارة عن منصة رائدة للعالج عن بعد تتيح للطالب على الصعيد الوطني تلقي المشورة في الوقت الفعلي عبر اإلنترنت من متخصصي الصحة

هناك العديد من االمتيازات اإلضافية للوصول إلى العالج، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المعالجين النفسيين، والقدرة على اختيار   العقلية المرخصين.
الذي توفره  ول  معالج يتوافق مع القيم واالحتياجات الخاصة، بجانب الراحة التي توفرها التقنيات الحديثة )الهاتف، واألجهزة اللوحية، والحاسوب المحم

لمعرفة المزيد حول هذه الخدمة، أو   ( الثانوية أثناء العام الدراسي الحالي.Uncommonيتم تقديم هذه الخدمة مجانًا لجميع طالب مدارس ) المدرسة(.

 عم مباشرة من األخصائي االجتماعي بالمدرسة. يمكن لطفلك أيًضا تلقي الد .Uwillلمساعدة طفلك على التسجيل، قم بزيارة
 

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

يرجى   ستك.إذا كان لديكم زي رسمي لم يعد يناسب طفلكم وترغبون في التبرع به، يرجى تركه في المكتب األمامي في مدر 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 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
http://roxburyprep.org/enroll
mailto:admission@roxburyprep.org
https://www.actionforhappiness.org/media/1068305/dec_2021.pdf
https://www.developgoodhabits.com/wp-content/uploads/2020/12/mindfulness_worksheets_growing_greatness-791x1024.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-KdU_w7EOfEY/YA8QepAHNnI/AAAAAAAB4jY/wuyT4seXsM0OuQzbq9ZDE_gF-Il28NIJwCLcBGAsYHQ/s2048/Mindfulness+activities+for+kids_%232-03.jpg
https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/mental-health-challenge-stories-1608578244.png?crop=1.00xw:0.895xh;0,0.0477xh&resize=480:*
https://i.pinimg.com/736x/fe/c4/96/fec49676baf1c6fcc71ca7565e5eb3ab.jpg
https://www.uwill.com/
https://www.uwill.com/


 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي! 
إذا كان لديك   ي.ابق على اطالع دائم بالمعلومات المهمة واألشياء المثيرة التي تحدث عبر حرمنا المدرسي من خالل متابعتنا على وسائل التواصل االجتماع

 نقر فوق الروابط أدناه للعرض ولتتابعنا:ا  شيئاً مميزاً لمشاركته، فال تتردد في اإلشارة إلينا في مشاركاتك أيضاً! 
 فيسبوك ●
 انستغرام ●
 تويتر  ●

 
 وم! الي   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

