
 
 

 األعزاء، North Starعائالت 
 

عام دراسي مليء بالمفاجآت   قدمتموه خالل ، نود أن نشكر كل واحد منكم على الدعم الذي  2021-2020مع بداية األسبوع األخير من العام الدراسي  

 المشجعين الذين ساعدونا في العودة إلى مباني مدرستنا.نشكركم على ائتمانكم لنا بأطفالكم األعزاء، ودعمهم في المنزل، ولكونكم  والتحديات غير المسبوقة. 
 هو مجتمع خاص بسبب كل واحد منكم. Uncommon نحن ممتنون جًدا لشراكتك.

 lنتمنى لك . 2022-2021ولكننا سنعود في أغسطس لبدء العام الدراسي   ،ويوليوسنأخذ استراحة من رسائل البريد اإللكتروني هذه خالل شهري يونيو  
 مرة أخرى في أغسطس.  North Starك صيفًا مريًحا، وال يسعنا االنتظار للترحيب بجميع طالب وألحبائ 

 

 مستجدات المدرسة 

 (: ESSER IIIالمدخالت المطلوبة إلنفاق صناديق إغاثة طوارئ المدارس االبتدائية والثانوية )
( لمعالجة التعليم غير المكتمل والتعافي من  ESSER IIIللحصول على أموال إغاثة طوارئ المدارس االبتدائية والثانوية ) Uncommonتتقدم مدارس 

COVID-19 .  .هذه الصناديق مخصصة لإلنفاق مرة واحدة أو قصير األجل لمعالجة األثر المستمر للجائحة 
الرجاء تخصيص بعض الوقت الطالعنا على رأيك من خالل استكمال استبيان موجز   د. نحن نسعى للحصول على مدخالتك حول مكان تخصيص هذه الموار

 .هنا
 

 : COVID-19استبيان األسرة الخاص بلقاح  
عاًما وما   12( إلى سن  Pfizerمن شركة  فايزر ) COVID-19قامت إدارة الغذاء والدواء األمريكية مؤخراً بتوسيع مجال تفويض االستخدام الطارئ للقاح 

موظفين  جميع ال North Star Academyتشجع  لآلخرين. COVID-19تظهر البيانات األولية أن اللقاحات قد تساعد في منع األشخاص من نشر  فوق.

الرجاء التحدث مع أطباء األطفال و / أو مقدمي الرعاية الصحية   واألسر والطالب المؤهلين على الحصول على التطعيم لدعم صحة وسالمة مجتمعاتنا.
 لمزيد من المعلومات. 

 شكراً لك!  الرجاء إكمال هذا االستبيان لمشاركة أفكارك وأي أسئلة قد تكون لديك حول تلقي اللقاح.

  https://forms.gle/rRM2QwQydsW5iK8S6االستبيان: رابط

 ومواقع االختبار:   COVID-19فعاليات المجتمع المحلي للقاح  
في العديد من المواقع، يمكنك اختيار  السيد/ بركة يسر وزارة الصحة وشركاء المجتمع تقديم فاعليات تلقي اللقاحات التالية لراحتك. تحت قيادة رئيس البلدية 

 Johnsonعاًما وما فوق( و جونسون آند جونسون ) 12( )جرعتان ومتاح لألعمار من Pfizer( )جرعتان( و فايزر )Modernaلقاح؛ موديرنا )
and Johnson ) .)انظر إلى هذه النشرات لمزيد من التفاصيل والتواريخ المستقبلية. )جرعة واحدة 

 
مساًء )جميع اللقاحات الثالثة + االختبار(    5صباًحا حتى   10من الساعة  Luis Munos Marin, 663 Broadwayيونيو في   8الثالثاء الموافق  ●

 أنظر المنشور المرفق  -  الجناح الشمالي
  3صباًحا حتى  10من الساعة   Congregational Baptist Church, 399-411 Bergen Street ،399-411يونيو في  11الجمعة الموافق   ●

 أنظر منشور المواقع المرفق  - لجناح المركزي ا مساًء )موديرنا وجونسون آند جونسون( 
صباًحا   10من الساعة   Restored Holiness Church of God, 40 Hobson Street @ Nye Avenueيونيو في  22الثالثاء الموافق  ●

 الجناح الجنوبي مساًء )جميع اللقاحات الثالثة + االختبار(  5حتى 

مساًء )موديرنا وجونسون آند   3صباًحا حتى  10من الساعة   Emmanuel Church, 277 Oliver Streetيونيو في   30األربعاء الموافق  ●

 أنظر منشور المواقع المرفق  -  الجناح الشرقي جونسون( 
مساًء )جميع اللقاحات الثالثة + االختبار(   5صباًحا حتى   10من  Nat Turner Pak, 251-289 18th Avenueيوليو في  7األربعاء الموافق  ●

 ح المركزي لجناا
مساًء ))موديرنا وجونسون   3صباًحا حتى  10من الساعة   Greater Liberty Temple, 491 Orange streetيوليو في  8األربعاء الموافق  ●

 أنظر منشور المواقع المرفق  -  الجناح المركزي آند جونسون( 
صباًحا حتى    10من الساعة  West Market Street Park (between Central Avenue and 4th Street)يونيو في  19السبت الموافق   ●

 الجناح الغربي مساًء في  4

- 800-232- 0233؛ أو اتصل على GET(VAX)  438829؛ أو أرسل رمزك البريدي إلى  Vacines.govللعثور على أقرب موقع إليك، قم بزيارة

 للحصول على قائمة بمواقع تلقي اللقاح المحلية.  الضغط هنا يمكنك أيًضا .1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcfxUFPhvSFuhCicBal9YBNpb18eqPmw1XGHrsPOVnh38d7Q/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/rRM2QwQydsW5iK8S6
https://forms.gle/rRM2QwQydsW5iK8S6
https://drive.google.com/drive/folders/14RvvhFWOZejVFAIfLS_MyaSqQ1SAHszP?usp=sharing
https://www.vaccines.gov/
https://www.vaccines.gov/
https://drive.google.com/file/d/1WpapIxm2RH2-dixKsy2fx-cjNFKsEhs1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WpapIxm2RH2-dixKsy2fx-cjNFKsEhs1/view?usp=sharing


مح جميع المواقع للمقيمين بالتنقل بالسيارة ما لم  تس مساًء في المواقع المذكورة أدناه.  3صباًحا حتى    9االختبار متاح من الثالثاء وحتى يوم السبت من الساعة  

 يُذكر خالف ذلك. 

 )الدخول سيراً فقط(  Ann Streetشارع  30، في  Ann Streetمدرسة  ●
● Branch Brook Park  للتزلج على الجليد 
 )الدخول سيراً فقط(  Clinton Place 333، في George Washington Carverمدرسة  ●
● Lincoln Park  وBroad Street   وClinton Avenue 
  مساًء؛ الدخول سيراً فقط( 12 - صباًحا  9) 394 University Avenue ،(MEMHC)الصحي   Mary Eliza Mahoneyمركز  ●
 )الدخول سيراً فقط(    Mt. Pleasant Avenue 155في    Mt. Pleasantموقع اختبار   ●
 )الدخول سيراً فقط(  Mt. Vernon Place 142، في Mt. Vernonمدرسة  ●
 )الدخول سيراً فقط(   Bloomfield Avenue 450، في Newarkتاد مدرسة س ●
 مساًء؛ الدخول سيراً فقط(    5 - صباًحا  9) Roseville Avenue 346، في  Salerno Medical Associatesعيادة  ●
● St. James Health, 228 Lafayette Street (8    مساًء؛ متوفر الفحص الفوري واالختبار السريع 6  -صباًحا   ) 
● James Health West Ward, 332 S. 8th Street (8  6  - صباًحا )مساًء؛ الدخول سيراً فقط  
● St. James Health, Willing Heart Community Center, 555 Dr. MLK Jr. Blvd 
 )الدخول سيراً فقط(   Wilson Avenue 19 ،Wilson Avenueمدرسة  ●

 انشروا الخبر! 
وسيتابع   نموذج الرغبة بتقديم الطلب في العام الدراسي القادم، الرجاء إكمال   North Star Academyإذا كنت تعرف العائالت التي قد تستفيد من تعليم 

 معكم أحد أعضاء فريق التسجيل لدينا.
 . 5114-474-973أو  applytonsa@northstaracademy.orgاتصل بفريق التسجيل على  لديك أسئلة؟

 مصادر 

 نصائح ألولياء األمور عن التخطيط للصيف!  ركن العافية:
ف في خضم  مع اقتراب العام الدراسي من نهايته وانتظار طفلك بشوق ألشهر الصيف، فقد حان الوقت للبدء في التفكير في كيفية جعله يتعلم خالل الصي 

 قمنا بتجميع قائمة بالنصائح العامة لتأخذها في االعتبار مع اقتراب فصل الصيف.  لها. األنشطة الممتعة التي قد تخطط 
قد تكون هناك مهارات لم يتقنها  قم بتسجيل الوصول مع معلم طفلك قبل انتهاء العام الدراسي لمعرفة موقعة األكاديمي. تحقق مع معلم طفلك: .1

  اسأل معلمي طفلك عما يوصون للعمل عليه من تلك المهارات خالل أشهر الصيف.  طفلك تماًما أو نقاط ضعف يمكن تعزيزها بشكل أكبر. 
إذا لم يكن طفلك مسجالً   أحد الجوانب األكثر صعوبة في أشهر الصيف هو عدم وجود جدول زمني كالذي يوفره اليوم الدراسي. حدد جدول زمني: .2

اجلس مع طفلك قبل أن يبدأ الصيف لتضع   عليها الخروج من الروتين العادي.في برنامج صيفي خالل النهار، فقد يكون من السهل عليه أو 
ساعد طفلك في وضع جدول زمني واضح لما سيفعله على مدار اليوم ومتى يستيقظ ومتى يخلد إلى   توقعات واضحة لكيفية قضاء ليام الصيف. 

إال أنه يمكن على األقل تحديد بعض التوقعات الواضحة لما يجب أن   في حين أن الجدول ال يحتاج إلى أن يكون مفصالً أو مفصالً بدقة، النوم.
 يفعله طفلك كل يوم. 

 المخطط األسبوعي 

وائد المذهلة لوقت اللعب التي يمكن ألطفالك االستفادة منها، لذا تأكد  هناك العديد من الف انه الصيف أخيًرا.  أخيًرا، هيا استمتعوا معًا! إستمتعوا معا! .3
 من ترك أيام الصيف مليئة بالمرح تحت أشعة الشمس. 

 أفكار ممتعة للصيف 
 خطط لمغامرة في الطبيعة

 
  !2021يونيو   8الثالثاء  -اخرج لإلقتراع  

، معلومات حول التصويت والتسجيل وتسجيل التصويت في نفس اليوم  Project Readyقدم شريكنا،   يونيو القادمة على مدارسنا ومجتمعاتنا. 8ستؤثر انتخابات 

  https://www.projectreadynj.org/vote.لمزيد من المعلومات، قم بزيارة لمساعدتك في تخطيطك للتصويت الخاصة بك في ذلك اليوم.
 فرصة الختيار المرشحين للمقاعد التالية:  Essexخالل هذه االنتخابات التمهيدية، ستتاح لسكان مقاطعة 

 مسؤول عن تعيين وكيل إدارة التعليم وتوجيه سياسات التعليم على مستوى الوالية.  -الحاكم  ●
رحون ويصوتون على مشاريع القوانين التي تؤثر على تمويل التعليم، والمناهج الدراسية التي يتم تدريسها في مدارسنا، والوصول العادل يقت  -مشرعي الوالية  ●

 إلى التعليم عبر اإلنترنت والتعلم االجتماعي العاطفي. 
، باإلضافة إلى إدارة  New Jerseyكبر محكمة عليا في الذي يوفر السالمة واألمن أل Essexيقود مركز شرطة مقاطعة  - Essexرئيس شرطة مقاطعة   ●

 مكاتب إنفاذ القانون في جميع أنحاء المقاطعة التي تراقب مجتمعاتنا. 
 يونيو!  8التزم بجعل صوتك مسموع يوم الثالثاء 

 

 موارد المجتمع: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHvZ1dpIFFSVbShi0Y65CgRjRAYc1ocZd0TjrB5a1lWAn1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHvZ1dpIFFSVbShi0Y65CgRjRAYc1ocZd0TjrB5a1lWAn1g/viewform?usp=sf_link
https://info.edmentum.com/OrganizationalToolkit_Downloads.html
https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
https://www.verywellfamily.com/have-a-nature-scavenger-hunt-3287877
https://www.projectreadynj.org/vote/
https://www.projectreadynj.org/vote/


 ولعائلتك: يُرجى االطالع على المصادر أدناه للحصول على موارد إضافية متاحة لك 
بإغالق   Phil Murphyمن المتوقع أن ينتهي الوقف االختياري الذي فرضه حاكم الوالية   : NJمعونة الفواتير والتغييرات في  معلومات المنفعة: ●

، وهو أحد برامج  معونة الطاقة المنزلية لألسر ذات الدخل المنخفضهذا هو أيًضا الموعد النهائي للتسجيل في برنامج  يونيو. 30المرافق في 

 . الضغط هنابرنامج والمتطلبات، يرجى لمزيد من المعلومات حول ال مساعدة الدفع األساسية.
على اكتساب مهارات جديدة، أو تحسين مهاراتك الحالية، أو   SkillUp Newarkيمكن أن يساعدك برنامج  : SkillUp Newarkبرنامج   ●

تقدم هذه المنصة المجانية   رات وظيفية جديدة، أو التحضير للتدريب على الشهادات من خالل نظام إدارة التعلم المستند إلى الويب. استكشاف مسا
من  آالف الدورات التدريبية التي تغطي مجموعة متنوعة من المهارات التجارية والموضوعات المهنية وتساعد على إعدادك لشهادات الصناعة.

  Skillsoftدورة من دورات  5000، توفر منصة التعلم عبر اإلنترنت وصوالً غير محدود إلى أكثر من  SkillUp Newark خالل برنامج

. يتم تقديم الدورات باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية ويتم تقديمها في وحدات تتراوح مدتها من  Fortune 500المستخدمة من قبل العديد من شركات 

  https://nwdb.metrixlearning.com.الدورة والتسجيل على كتالوج مكنك عرضي  دقيقة. 60إلى   30

 المعونة للعائالت المؤهلة في المجاالت التالية:  NESFيقدم برنامج  للعائالت: Newarkخدمات مجانية في خدمة طوارئ   ●

 المساعدة في اإليجار  ●
 المساعدة في إيداع الضمان ●
 المرافق مساعدة  ●

 هنا. االنتخابيتعرف على المزيد عن المزيد عن السباق  .Essexجميع الخدمات مجانية ومتاحة لجميع سكان مقاطعة 
 

 مساعدة الوجبات العائلية: 
 الطالع أدناه للحصول على برامج المساعدة الوجبات: يرجى ا
أحداثًا منتظمة لتوزيع األغذية في   Essexيستضيف المجلس التنفيذي ومفوضي مقاطعة  :Essexفاعليات توزيع األغذية الطارئة في مقاطعة  ●

 لإلعالنات األسبوعية عن المواقع.   Essex Countyيرجى زيارة موقع يتم توزيع الطعام على أساس أسبقية الحضور. حاالت الطوارئ.

القريبين باستخدام "البحث عن خدمة الرسائل النصية   NJعي في حدد موقع إحدى شركاء بنك الطعام المجتم: NJبنك الطعام المجتمعي في  ●

للحصول على   7776-224-908" للغة اإلسبانية إلى الرقم Comida" للغة اإلنجليزية أو "FindFoodما عليك سوى إرسال كلمة " لألغذية".

  سلة في غضون ثواٍن. ومطابخ الحساء والمالجئ المر  CFBNJعناوين وأرقام هواتف أقرب مخازن طعام من شركاء 

 NJو United Community Corpبالشراكة مع  Allen AME Church of Newark، ستستضيف 2021يونيو  12في   مائدة الطعام: ●
Reentry  وHispanic Pastor's of NJ  01:00 - صباًحا  10:00مائدة طعام في يوم السبت الثاني والثالث والرابع من كل شهر، من الساعة  

  7753-373  -973اتصل بالرقم  .19th Avenue ،Newark ،NJ 07102  60التي تقع في  Allen AMEستقام مائدة الطعام في كنيسة   مساًء.

 للحصول على مزيد من معلومات. 

 
 

 الصيف فرص  
 ، تفضل بزيارةNewarkللحصول على قائمة شاملة بالمخيمات الصيفية في  برامج المخيم الصيفي: ●

.https://newarksummercamps.com 

يمكن للشباب   عاًما. 24و    14للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  SYEP 2021باب التقديم في برنامج  تم فتح برنامج توظيف الشباب الصيفي: ●

  https://empowerme.app/newark.أكمل الطلب على أغسطس. 13يوليو إلى  5المهتمين الحصول على عمل عن بعد من 

يُشترط أن   إلى توظيف منقذين لبرامج القسم الصيفية.  Newarkيسعى قسم الترفيه في مدينة  للرياضات المائية: Newarkفرص العمل في مكتب   ●

 المتطلبات األساسية ومواعيد الجلسات التدريبية.انظر المنشور أدناه للحصول على  عاًما فما فوق للمشاركة. 15يكون عمر جميع المتقدمين 
 .2856-715(  973على الرقم ) Tia D. Montigueللتسجيل في الدورة التدريبية لحرس اإلنقاذ التابع للصليب األحمر األمريكي، تواصل مع 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/energy.html&data=04|01|Masonan@ci.newark.nj.us|2accc6f321e2475aecb008d91ac04553|24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933|0|0|637570235365213187|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=LGjbl47v0mMBTHB/ZCrN23jq2BmmCILkcRspA/MJsKw=&reserved=0
https://nj.pseg.com/saveenergyandmoney/gethelppayingyourbill/cantaffordtopay
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmetrixlearning.com%2Fcatalog-search.cfm%3Fp%3D1&data=04%7C01%7Cdonna.kirkland%40tpl.org%7C2d01c0662ba74dc6b59c08d8fdd0d21a%7Cc2651df7f6bb47bd872d236dc3c6d9e0%7C0%7C0%7C637538420627458117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g7WKFO7btEDyK4vqrO500%2Bwsu87eQtIj1Rz9h2dmHGI%3D&reserved=0&c=E,1,dlSq1kMTRZdZEhqIy5jnezdWrwAUyE6NeYUhgq6Q41Jkg_GLCid6v_M2o3XGgmhHMT95xnSCkZf-XzvNawlLJ92mkEUGebfc5cp57dAVMok35ysH&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmetrixlearning.com%2Fcatalog-search.cfm%3Fp%3D1&data=04%7C01%7Cdonna.kirkland%40tpl.org%7C2d01c0662ba74dc6b59c08d8fdd0d21a%7Cc2651df7f6bb47bd872d236dc3c6d9e0%7C0%7C0%7C637538420627458117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g7WKFO7btEDyK4vqrO500%2Bwsu87eQtIj1Rz9h2dmHGI%3D&reserved=0&c=E,1,dlSq1kMTRZdZEhqIy5jnezdWrwAUyE6NeYUhgq6Q41Jkg_GLCid6v_M2o3XGgmhHMT95xnSCkZf-XzvNawlLJ92mkEUGebfc5cp57dAVMok35ysH&typo=1
https://nwdb.metrixlearning.com/
https://nwdb.metrixlearning.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1dhYPE3B5HIewgnQqULIEY7jwo6MBuo5T?usp=sharing
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://newarksummercamps.com/
https://newarksummercamps.com/
https://newarksummercamps.com/
https://empowerme.app/newark
https://empowerme.app/newark


 لمزيد من المعلومات.  6550- 733(  973للرياضات المائية على ) Newarkاتصل بمكتب 

 
 

 فاعليات المجتمع:   
 .الضغط هنالمزيد من المعلومات حول الفاعليات التالية، يرجى  قمنا بتجميع قائمة بفاعليات األحداث القادمة التي تجري في جميع أنحاء المدينة والوالية.

 للترفيه  JFKأربعاء اللياقة للخريجين في مركز  ●
 Military Parkحفالت صيفية في   ●
 Military Parkأيام األحد الصيفية المفعمة بالحيوية في   ●
  جولة العافية في الجناح المركزي ●
 . Newark G.A.L.Sسلسلة نجاحات الكلية المقدمة من  ●

 
 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://drive.google.com/file/d/1mvhJhewdk4aB8w8FU32HgbiY4sP7iU9j/view?usp=sharing
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

