
  األعزاء، North Starعائالت 
 

وظل ملتزماً   2020نبدأ هذا العام ونحن في غاية الفخر لمثابرة مجتمع انطلق في عالم من عدم اليقين في مارس   !22-2021مرحبًا بكم في العام الدراسي  

على مدار   بخدمة طالبنا عبر كل عقبة واجهها العالم منذ ذلك الحين.
  57طالب في   21244الماضيين، رحبنا مرة أخرى بـ األسبوعين 

مجتمع من الشباب المتعلمين المرنين المستعدين  - مناطق  6مدرسة عبر 
 إلضاءة فصولنا الدراسية مرة أخرى. 

 
لقد أمضينا الصيف في إعداد مدارسنا لضمان أن الطالب يمكنهم التعلم 

المة في طليعة  بأمان بين أصدقائهم وأقرانهم مع مراعاة الصحة والس
لقد ألهمتنا اإلثارة التي رأيناها أثناء الترحيب بك وأطفالك  جميع قراراتنا.

شكراً لكم على شراكتكم المستمرة الجتياز   في األيام األولى من المدرسة. 
نحن ندرك حجم مسؤوليات   السنة الدراسية الجديدة كمجتمع واحد معاً.
وقات المضطربة ونحن نتقدم  أولياء أمور ومقدمي الرعاية خالل هذه األ

  لكل مجهوداتكم! التقديربكامل 
 

 مستجدات المدرسة 

 : COVID-19لقاحات   
تلقى ماليين األشخاص في الواليات المتحدة لقاحات   أن التطعيم هو أفضل طريقة للحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا. North Starنعتقد في 

COVID-19  .طب األطفال  ويوصي مركز السيطرة على األمراض والرابطة األمريكية ل  في ظل أشد إجراءات مراقبة السالمة في تاريخ الواليات المتحدة

أيضاً جميع  North Starتشجع  عاماً فما فوق والذين ليس لديهم سبب طبي لعدم القيام بذلك. 12باللقاح لجميع األطفال والمراهقين البالغ أعمارهم 

 الموظفين واألسر والطالب المؤهلين على الحصول على التطعيم لدعم صحة وسالمة مجتمعاتنا.
 

 .1-800-232- 0233؛ أو اتصل على (GETVAX)   438829؛ أو أرسل رمزك البريدي إلى  Vacines.govإليك، قم بزيارةللعثور على أقرب موقع 
 للحصول على قائمة بمواقع تلقي اللقاح المحلية.  الضغط هنا يمكنك أيًضا

 
  للطالب الجدد للعام الدراسي الجاري!   االلتحاقمازلنا نقبل طلبات 

اتصل بفريق   لديك أسئلة؟ وسيتابع معهم فريق التسجيل لدينا. هنا، فقم بإرسال معلوماتها North Starإذا كنت تعرف عائلة قد تستفيد من الدراسة في 

 . 5114-474( 973أو ) applytonsa@northstaracademy.orgعلى التسجيل 

 مصادر 

 ركن العافية: 
 : NSA-CPموقع العمل االجتماعي  

  للحصول على معلومات حول فريقنا، والخدمات، والموارد، وفاعليات األحداث المجتمعية. CP-NSAموقع العمل االجتماعي يرجى زيارة 
 

 االفتراضية للتهدئة  Uncommonغرفة 
كل ذلك أثناء االستمتاع  -حتى تستكشف أدوات واستراتيجيات التعامل مع العواطف والمشاعر   االفتراضية للتهدئة  Uncommonغرفة يرجى زيارة 

 رسات مفيدة عندما تصبح الحياةنأمل أن توفر هذه األدوات منافذ ومما بوقتك.
 

 ورشة عمل أعمال الدعوة 
هل تريد أن تتعلم كيفية   هل أنت مهتم حالياً ببدء مشروعك الخاص؟ ؟North Starهل أنت ولي أمر طالب أو خريج أو طالب مدرسة ثانوية حالي في 

هدفنا هو مساعدة رواد األعمال   ورشة عمل "أعمال الدعوة" القادمة! يرجى تقديم عملك وأهدافك إلى  االستفادة من تنمية عملك أثناء االنخراط في الدعوة؟ 
، وأساسيات  DIYعلى التعلم والنمو من خالل توضيح كيفية استخدام الموارد مثل وسائل التواصل االجتماعي ، وأدوات تصميم الجرافيك   North Starفي 

هذه فرصة لتلقي المعرفة األساسية،   ي جهود المناصرة التي ستحدث على مدار العام.العمل ليس فقط لتنمية عملك، ولكن أيضاً استخدامه في االنخراط ف
 ، ومتابعتنا على وسائل التواصل االجتماعيهنا يرجى ملء نموذج االهتمام التالي ، لمتابعة مساعيك الريادية.North Starوفرص للتواصل مع مجتمع 

@uncommon_newark 

 
 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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