
  

  عائالت    Roxbury   Prep  األعزاء،   

 كل   الشھور   تعتبر   شھر   التاریخ   األفریقي   األمریكي   عبر   مدارسنا   ونحن   نكرم   التمیز   لھؤالء   الطالب  
 كل   یوم.   ویسعدنا   أن   تتاح   لنا   الفرصة   طوال   شھر   فبرایر   لتكریم   واالحتفال   بجمیع   محركي   التغییر  
 والرواد   الذین   سبقونا،   باإلضافة   إلى   الطالب   واألسر   والمعلمین   والقادة   الذین   نتطلع   إلیھم   كل   یوم.  

ً   یا   عائالتنا   الحالیة.   ما    لیس   بأحد   على   درایة   أفضل   بمتعة   وحب   التعلم   في   مدارسنا   أفضل   منكما   جمیعا
ً   جزء   منھ،   ونطلب   دعمكم   أثناء   مواصلتنا   لبناء   ھذا    زلنا   شاكرین   للمجتمع   الرائع   الذي   أنتم   جمیعا

 المجتمع   غیر   المألوف    Uncommon.    ستجدون   أدناه   معلومات   حول   إحالة   العائالت   للتسجیل   في  
  Roxbury   Prep.   نحن   بحاجة   لمساعدتكم   في   نشر   الكلمة   حول   مدارسنا،   ونشجعكم   بشدة   على  

  ً  مشاركة   معلومات   التسجیل   مع   عائلتكم   وأصدقائكم   وزمالئكم   في   العمل   وغیرھم   ممن   یریدون   خیارا
ً   في   ذات   الوقت   ألطفالھم.   أنتم   أفضل   من   قد   ینقل   الصورة   الصحیحة   عنا،   ونحن   قدر   مساعدتكم   في   إدراج   الطالب!    ً   وصارما ً   ممتعا   مدرسیا

 كالعادة،   شكرا   لكم   على   دعمكم   وشراكتكم.  

  

  

  

 مستجدات   المدرسة  

ً   باالنضمام   إلى   (  Roxbury   Prep)؟      ھل   تعرف   طالب   قد   یكون   مھتما
للعام   الدراسي    2022-  2023  الموافق    28   فبرایر !   إذا   كان   لدى   طالب    (Roxbury   Prep)  اقترب   الموعد   النھائي   لتقدیم   طلبات   االلتحاق   بمدرسة    
(Roxbury   Prep)    أي   أصدقاء   أو   أقارب   أو   أشقاء   یرغبون   في   االلتحاق   بمدرسة  (Roxbury   Prep)    العام   المقبل،   فیرجى   إحالتھم   من   ھنا   حتى   نتمكن   
   التقدیم   قبل   الموعد   النھائي   حتى   یحصلوا    (Roxbury   Prep)  من   التأكد   من   تقدیمھم   لطلب   االلتحاق   قبل   الموعد   النھائي!   على   جمیع   أشقاء/شقیقات   طالب 
   ! على   األفضلیة   في   القرعة   الخاص   بنا.    أكمل   نموذج   اإلحالة   الخاص   بنا   من   ھنا    وسنتصل   بك   لمساعدتك   في    ملء   الطلب   الیوم 
  
  

  !(Roxbury   Prep  )   انضم   إلینا   في   یوم   فرز   األصوات   األول   لمدرسة 
 یرجى   االنضمام   إلینا   في   یوم   فرز   األصوات   األول   لمدرسة   (  Roxbury   Prep)   یوم   السبت   الموافق    12  فبرایر!   سیكون   الھدف   من   ھذه   المبادرة   ھو  

 التجول   في   أحیاء   (  Boston)   وتعلیق   النشرات   وإعالم   جیراننا   في   جمیع   أنحاء   المدینة   بفرصة   االلتحاق   بمدرسة   (  Roxbury   Prep).   سیتم   توفیر   وجبة  
 غداء،   كما   سیحصل   جمیع   الحضور   على   قمیص   أثناء   قضاء   وقت   ممتع!   سیعقد   اللقاء   في   حرم   (  Lucy   Stone)   المدرسي   في   (  Regina   Rd   22)   الساعة  

ً   یوم   السبت   الموافق    12  فبرایر.    الرجاء   الرد   على   الدعوة   من   ھنا!     10  صباحا

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link
https://roxburyprep.uncommonschools.org/enroll/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUw-ZeK18FFUUnb1h8Xiwd2vTf1X8VjgTpO6uNJfUWwZs0PA/viewform?usp=sf_link


  

  

    لقاحات   كوفید-  19:  

   یعد   لقاح   كوفید-  19  أداة   مھمة   وفعالة   للحفاظ   على   سالمتنا   وسالمة   مجتمعاتنا.   إلى   جانب   ارتداء   األقنعة   وإجراءات   التباعد   االجتماعي   وغسل   الیدین 
   جمیع   الطالب   وأفراد   األسرة   على   تلقي   اللقاح.    یرجى   استخدام    (Roxbury   Prep)  المتكرر،   سیساعدنا   اللقاح   في   إنھاء   جائحة   كوفید-  19.    تشجع   مدرسة 
     :ھذا   الموقع    كأحد   المصادر   إذا   كنت   بحاجة   إلى   موقع   عیادة   تطعیم   بالقرب   منك 

    اختبارات   كوفید-  19  المجانیة:  
ً   لكل   منزل   في   الوالیات   المتحدة.   أنت   مؤھل   لطلب    4  اختبارات   مجانیة   في    تجري   الحكومة   الفیدرالیة   اختبارات   كوفید-  19  السریعة   في   المنزل   مجانا

 المنزل،   والتي   عادةً   یتم   شحنھا   في   غضون    7-  12  یوماً.    ستقدم    USPS  أربع   مجموعات   اختبار   كوفید-  19  مجانیة   لكل   عنوان   سكني.   ھذا   ھو   الرابط   إذا  
  / https://www.covidtests.gov     :كنت   ترغب   في   االشتراك 

ً   مشاركة   عنوان    لتقدیم   طلب،   كل   ما   تحتاجھ   ھو   اسمك   وعنوان   إقامتك.   ال   یلزم   تقدیم   معلومات   عن   الھویة   أو   بطاقة   االئتمان   أو   التأمین   الصحي.   یمكنك   أیضا
 بریدك   اإللكتروني   للحصول   على   تحدیثات   بشأن   طلبك.  

   TTY)  إذا   كنت   تواجھ   صعوبة   في   الوصول   إلى   اإلنترنت   أو   كنت   بحاجة   إلى   دعم   إضافي   عند   تقدیم   طلب،   فیمكنك   االتصال   بالرقم    1-  800-  232-  0233
ً   حتى   منتصف   اللیل    (1-888-720-7489    للحصول   على   مساعدة   باللغة   اإلنجلیزیة   واإلسبانیة   وأكثر   من    150  لغة   أخرى   -   من   الساعة    8  صباحا
   .بالتوقیت   الشرقي   على   مدار   جمیع   أیام   األسبوع 

    معلومات   حاالت   اإلصابة   بفیروس   كوفید-  19:  
ً   ھو   أمر   ً   كشركاء   في   الحفاظ   على   مجتمع   مدرستنا   آمنا  كما   تعلمون،   تظل   صحة   وسالمة   مجتمعنا   على   رأس   أولویاتنا   خالل   ھذا   الوقت،   وعملنا   معا

ً   من   روح   الشفافیة،   أردنا   مشاركة   كیفیة   الوصول   إلى   معلومات   حاالت   اإلصابة   بفیروس   كوفید-  19  في   مدرسة   طفلكم.    ضروري   لتحقیق   ھذا   الھدف.   انطالقا
 یمكنكم   العثور   على   لوحة   البیانات   على   موقعنا     ھنا ،   وسیتم   تحدیث   معلومات   حاالت   اإلصابة   المؤكدة   للطالب   والموظفین   كل   جمعة   بحلول   الساعة    5  مساًء.  
  

    إعالن   توظیف:    منسق   تسجیل  
 یتمتع   الشخص   المثالي   لھذا   الدور   بالقدرة   على   التواصل   المباشر   مع   العائالت،   ویحب   العمل   كجزء   من   فریق   وبشكل   فردي   للوصول   إلى   ھدف   مشترك،  

  ویجلب   مھارات   تواصل   ومھارات   شخصیة   ممتازة،   وعلى   درایة   بأحیائنا   في   (  Boston)   ویحبھا.   

   وھو   منصب   بدوام   كامل   بالساعة   مع   جدول   زمني   مرن.   یوفر   ھذا   الدور   أیًضا   فرصة   لدعم   نجاح   طالبنا   بشكل   مباشر،   عبر   مساعدة   العائالت   في   عملیات 
   .تعویضات   تتناسب   مع   الخبرة،   ومزایا   سخیة   للغایة،   وحزمة   إجازة    (Uncommon)  تقدیم   طلبات   االلتحاق   والنقل.   تقدم   مدارس 

 باب   التسجیل   في   مخیم   (  Camp   Uncommon)   مفتوح   حالیاً!  

https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.covidtests.gov/
https://www.covidtests.gov/
https://www.covidtests.gov/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999800755626/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp&utm_campaign=


  

  
  (Camp   Uncommon  )   مخیم   !(Camp   Uncommon  )   على   الرغم   من   حلول   فصل   الشتاء،   إال   أننا   ننتظر   بفارغ   الصبر   وصول   الصیف   السابع   لمخیم 

  ھو   مخیم   مبیت   صیفي   لطلبة   مدارس   (  Uncommon)   ممن   في   الصف    3  وحتى    8.   مواعید   الجلسات   لھذا   الصیف   ھي   كما   یلي:   
 الجلسة    1:    26  یونیو   -    8  یولیو  ●
 الجلسة    2:    10  یولیو   -    22  یولیو  ●
 الجلسة    3:    24  یولیو   -    5  أغسطس  ●

 لمعرفة   المزید   حول   مخیم   (  Camp   Uncommon)،   یرجى    زیارة    موقعنا   على   الویب   أو    صفحة   إنستغرام . 
  یرجى   التسجیل   من    ھنا    إذا   كنتم   من   أحد   العائالت   التي   حضرت   المخیم   من   قبل.   -
  للعائالت   الجدیدة   المھتمة   باالنضمام   إلینا   في   مخیم   (  Camp   Uncommon)   ألول   مرة،   یمكن   الوصول   إلى   طلب   االلتحاق    ھنا .   -

  عبر    البرید   اإللكتروني    أو    (Camp   Uncommon)  إذا   كانت   لدیك   أي   أسئلة   على   اإلطالق،   یُرجى   عدم   التردد   في   التواصل   مع   مایك   كاالھان،   مدیر   مخیم 
     .الھاتف   على    3277-  634-  646

 مصادر  

 ركن   العافیة:  
 نحتفل   ھذا   الشھر   بفضیلة   اللطف   في   جمیع   أنحاء   فصولنا   الدراسیة   ومجتمعنا   المدرسي   ومنازلنا!   حیث   العمل   لخلق   عالم   لطیف   ال   ینتھي   أبداً.   ال   یوجد   حد  

 لمقدار   الخیر   الذي   یمكننا   أن   نصنعھ   في   العالم،   لكننا   نحتاج   إلى   مساعدتك!  
  

 ندعوكم   لالنضمام   إلى   االحتفال   السنوي   بیوم   األعمال   الطیبة   العشوائیة   [  Random   Acts   of   Kindness   Day   (RAK   DAY)]   یوم   الخمیس   الموافق  
  17  فبرایر    2022  وكذلك   لمساعدة   #  MakeKindnesstheNorm.   إلیك   بعض   الطرق   التي   یمكنك   عبرھا   إضفاء   اللطف   على   نفسك   واآلخرین   على  

 مدار   الشھر!  
  

 تقویم   شھر   أبریل   المليء   باللطف  
  (Make   Kindness   the   Norm  )   مسابقة   تلوین   صفحة 

 أفكار   ألفعال   تعبر   عن   اللطف  
 شارك   قصة   خاصة   بك   عن   اللطف  

  
  تسجیل   الناخبین:   

  2022  ھو   عام   انتخابي   ھام،   والمشاركة   المدنیة   جزء   حیوي   من   المشاركة   والمساھمة   في   الدیمقراطیة   كمواطن   مطلع.   إحدى   الطرق   المھمة   للقیام   بذلك   ھي  
 التصویت،   حیث   المرشحین   یستمعون   إلى   الناخبین!    تسّھل   مبادرة     "عندما   نصوت   جمیعًا"    التي   بدأتھا   السیدة   األولى   میشیل   أوباما   لك   ولعائلتك   التسجیل  

 للتصویت   وكذلك   لیكون   لك   صوت   في   مدینتك   ووالیتك   وحكومتك   الوطنیة.  
  

ً   في   كل   األماكن   التي   تھمك،   بدءً   من   مدرستك   وإلى     أضغط   ھنا    للحصول   على   طریقة   سریعة   وبسیطة   للتسجیل   -   حتى   من   ھاتفك   -   لجعل   صوتك   مسموعا
   البیت   األبیض.    ترقبوا   المزید   حول   كیف   یمكن   لمبادرة   "عندما   نصوت   جمیعًا"   مساعدتك   في   تسجیل   األصدقاء   وأفراد   العائلة   والمجموعات.    في   غضون 
   .ذلك،   تحقق   لمعرفة   حالة   التصویت   الخاصة   بك   وقم   بالتسجیل   إذا   كنت   بحاجة   إلى   ذلك 
  

 شركاء   الدعوة   من   أولیاء   األمور:  
 من   المقرر   عقد   االجتماع   التالي   لشركاء   الدعوة   أولیاء   األمور   التابع   لمدرسة   (  Roxbury   Prep)   في    10  فبرایر،   من    4  إلى    5  مساءً   عبر   (  Zoom)   على  

 الرابط:      https://uncommonschools.zoom.us/j/92655204547  )    .    جمیع   العائالت   مرحب   بھم   ویسعدنا   حضوركم.   سیركز   ھذا  

http://campuncommon.org/
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en
https://campuncommon.campintouch.com/v2/login.aspx
https://campuncommon.campintouch.com/ui/forms/application/camper/App
mailto:mike@campuncommon.org
https://www.randomactsofkindness.org/home/calendars/2022/202202_kindness_calendar.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/downloads/rakday/RAKDay_2022_coloring_page_8x11.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/downloads/rakday/RAKDay_2022_coloring_page_8x11.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/downloads/rakday/RAKDay_2022_coloring_page_8x11.pdf
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-ideas
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-stories
https://whenweallvote.org/
https://whenweallvote.org/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://weall.vote/Uncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
https://uncommonschools.zoom.us/j/92655204547


  

  

 االجتماع   على   التدریب   على   الدعوة،   لمساعدتنا   على   أن   نكون   ممثلین   أفضل   لمدرسة   (  Roxbury   Prep)   أمام   المشرعین   المحلیین   لدینا.   ستقود   جمعیة  
  بجمعیة   مدارس   (  Massachusetts)   العامة   (  MCPSA)   ھذه   الجلسة.   

   .(Roxbury   Prep  )   یرجى   مشاركة   بیانات   االجتماع   الماثلة   مع   أولیاء   األمور   اآلخرین   داخل   مجتمع  
 فیما   یلي   جدول   الیوم:  

  من    03:50  إلى    04:00  مساءً   مقدمة   وترحیب   ●
●   (MCPSA  )   من    04:00  إلى    04:30  مساءً   تدریب   على   الدعوة   مع   دانییل   بابي   مقدم   من  
  من    04:30  إلى    05:00  مساءً   أعمال   شركاء   الدعوة   من   أولیاء   األمور   ●

  
  

 قافلة   التبرع   بالزي   الرسمي:  
   إذا   استخدم   طفلك   الزي   المدرسي   برفق   ولم   یعد   بحاجة   إلیھ،   فیرجى   التبرع   بھ!   ھدفنا   ھو   مساعدة   جمیع   الطالب   على   االستعداد   للمدرسة!   إذا   كان   لدیكم   زي 
   رسمي   لم   یعد   یناسب   طفلكم   وترغبون   في   التبرع   بھ،   یرجى   تركھ   في   المكتب   األمامي   في   مدرستك.   یرجى   مشاركة   ھذا   مع   أصدقائك   وعائلتك   وزمالئك 
   اإلعدادیة   وتشجیعھم   على   مساعدتنا   في   الوصول   إلى   ھدفنا!    یرجى   التواصل   مع   راشیل   كامنخواني،   مساعد   الدعم    (Roxbury   Prep)  عبر   شبكة   مدرسة 
   . Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.org   المدرسي   إذا   كانت   لدیكم   أسئلة   على 

 تابعونا   على   مواقع   التواصل   االجتماعي!  
 ابق   على   اطالع   دائم   بالمعلومات   المھمة   واألشیاء   المثیرة   التي   تحدث   عبر   حرمنا   المدرسي   من   خالل   متابعتنا   على   وسائل   التواصل   االجتماعي.   إذا   كان  

ً   لمشاركتھ،   فال   تتردد   في   اإلشارة   إلینا   في   مشاركاتك   أیضاً!   انقر   فوق   الروابط   أدناه   للعرض   ولتتابعنا:   ً   ممیزا  لدیك   شیئا
 فیسبوك  ●
 انستغرام  ●
 تویتر  ●

  

mailto:Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.org
https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS

