
 

   األعزاء،  Roxbury Prepعائالت 
 

نود أن نشكركم على مرونتكم وشراكتكم المستمرة بينما نواصل مواجهة واقع   نأمل بأنكم قد حصلتم على قسط من الراحة وجددتم نشاطكم. كل عام وأنتم بخير!
  .2022يقظتنا المستمرة والمرونة مع عودتنا في عام   COVID-19من  نأو ميكرويتطلب ظهور متحور  الحياة في ظل جائحة عالمية.

لقد ألهمتنا كلمات أماندا جورمان   نعلم جميعنا كيف أنهكتنا هذه الجائحة المستمرة، وفي هذه األوقات، نعتمد على التزامنا تجاه هذا المجتمع وطالبنا وعائالتنا.
  القائلة، "السؤال ليس ما إذا كنا سنتغلب على هذا المجهول، / ولكن كيف سنتغلب على هذا المجهول معاً."  معجزة الصباح في قصيدتها 

 

 مستجدات المدرسة 

ات على طالبنا هذا  وتعلمنا من رؤية التأثير .التوجيهات الحكومية ، بما يتماشى معمازلنا ملتزمين بالحفاظ على مدارسنا مفتوحة إجراءات الصحة والسالمة: 
ى سالمة  ويبقى الحفاظ عل  المتزايدة أثناء الجائحة، أن التعليم الشخصي ضروري للتطور األكاديمي والصحة العقلية والجسدية للطالب.  األدلة العام ومن

 ستجد أدناه تذكيراً بتدابير الصحة والسالمة التي نواصل تنفيذها. موظفينا وطالبنا هو أولويتنا القصوى.

 للموظفين.( KN95تم إصدار أقنعة الوجه طراز )  على جميع الطالب والموظفين ارتداء قناع الوجه في المدرسة.  سياسة ارتداء قناع الوجه: ●

 ٪ من الموظفين بشكل كامل. 100تم تطعيم   سياسة تطعيم الموظفين: ●

● HealthPass : ( على جميع الموظفين والطالب والزوار استخدامHealthPass.قبل الدخول إلى مبنى المدرسة )   يضمن ذلك قيام كل شخص

 واإلبالغ عنها أو عن التعرض لها. بدوره لتقليل االنتشار من خالل التعرف على األعراض المحتملة 

 يناير.  3تم اختبار جميع الموظفين قبل العودة إلى المدرسة في   اختبار المراقبة:  ●

 ( مجمع الكتشاف أي حاالت بدون أعراض في المدرسة. PCRنختبر كل أسبوع جزءاً من موظفينا وطالبنا عبر اختبار ) االختبار الجماعي:  ●

خالل اليوم   COVIDالسريع ألي طالب أو موظف تظهر عليهم أعراض شبيهة بفيروس  COVIDإجراء اختبار نقوم ب  االختبارات التشخيصية: ●

 عبر اكتشاف الحاالت مبكراً.  COVIDويساعد هذا في الحد من انتشار  الدراسي. 

أيام في   5ولكن بدون أعراض، إجراء اختبار سريع على مدار  ،المخالطيناللقاح ومن  يتلقيمكن ألي طالب لم  سياسة االختبار والبقاء:  ●

 المدرسة، وطالما ظلوا بدون أعراض وجاءت نتائج اختباراتهم سلبية، يمكنهم البقاء في الفصل ومواصلة التعلم

 يتم تنظيف مدارسنا بشكل احترافي كل يوم ويتم التنظيف العميق مرة واحدة في األسبوع.  النظافة: ●

  عالي الكفاءة. جسيماتيتم تجهيز كل فصل دراسي بمرشح هواء  الهواء:أجهزة تنقية  ●

 عيادات اللقاح: 
  بجرع التعزيز إذا كانوا مؤهلين وتحصينهم تطعيم أطفالكم نحن نشجعكم بشدة على يعد تلقيح الجميع واحدة من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على مجتمعنا آمنًا.

 . COVID-19لزيادة تعزيز الحماية ضد 

 نرحب بجميع الطالب والعائالت والجيران.  يناير. 28( عيادتين للقاحات األسبوع الماضي وستقيم عيادة ثالثة يوم الجمعة الموافق Roxbury Prepأقامت )

 أو أكبر سنوات  5عيادة اللقاحات ألي شخص يبلغ من العمر   ماذا:

 . Regina Rd. Dorchester, MA 22( في Roxbury Prep( التابع إلى )Lucy Stoneحرم ) أين:

 مساءً  5مساًء حتى   1يناير، من  28الجمعة الموافق   متى:

يرجى مطالبة الطالب بإعادة هذا النموذج الموقع إلى المكتب   عاًما. 18هذا ألي طالب يقل عمره عن  نموذج الموافقة على أولياء األمور ملء وطباعة 
 يمكن للوالدين مرافقة أطفالهم إلى العيادة، ولكن ليس إلزاميًا.  يناير. 28الرئيسي لمدرستهم قبل  

 يمكنك العثور على مواقع العيادات هنا: باإلضافة إلى ذلك، توجد عيادات لقاحات مجانية في جميع أحياء بوسطن.
.  sites-of-boston#list-vaccine-19-commission/covid-health-https://www.boston.gov/departments/public  نرحب بجميع

 سنوات وما فوق، بدون موعد مسبق.  5ون من العمر المقيمين في بوسطن الذين يبلغ

 يمكنك العثور على الموقع األقرب إليك هنا: هناك مواقع اختبار في جميع أنحاء المدينة. االختبار هو طبقة أخرى مهمة لصحة وسالمة مجتمعنا.
sites-testing-19-ission/covidcomm-health-https://www.boston.gov/departments/public 

 : 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  
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يمكنكم  في مدرسة طفلكم.  19- ، أردنا مشاركة كيفية الوصول إلى معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيدانطالقاً من روح الشفافية لتحقيق هذا الهدف. 

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

 قدم اآلن! 
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 Prepالب ) ال يحتاج طroxburyprep.org/enroll .اطلب منها التقدم عبر اإلنترنت على 

 admission@roxburyprep.org.معنا على 

 

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

يرجى   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 Prepئك عبر شبكة مدرسة )مشاركة هذا مع أصدقائك وعائلتك وزمال

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

  

 مصادر 

 ركن العافية: 
 موارد العافية لشهر يناير 

 تفادي العاصفة  ●
 تقويم يناير السعيد ●
 تمرين االسترخاء  ●
 حلقة تأمل مصغرة - دعك من التوتر  ●

 
  أكتشف مواقع اللقاح: 

 . COVID-19لزيادة تعزيز الحماية ضد  بجرع التعزيز إذا كانوا مؤهلين وتحصينهم تطعيم أطفالكم نحن نشجعكم بشدة على
 https://www.boston.gov/departments/public-يمكنك العثور على مواقع العيادات هنا: اء بوسطن.توجد عيادات لقاحات مجانية في جميع أحي 

. sites-of-boston#list-vaccine-19-commission/covid-health سنوات وما فوق،   5نرحب بجميع المقيمين في بوسطن الذين يبلغون من العمر

  بدون موعد مسبق.
 

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

 ولتتابعنا:انقر فوق الروابط أدناه للعرض  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 
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