
 

  األعزاء، Roxbury Prepإلى عائالت 

 

التعلم عن بعد وفي مدننا الست نرى الطالب والمعلمين واألسر  منثالثة أسابيع  (Uncommon) مجتمع برنامجخاض 

الصمود وااللتزام العميق بمستقبل طفلك أثناء إشرافك  إظهاروالمرونة تحليك بينهضون لمواجهة هذه اللحظة. نشكرك على 

وضمان  Google classroom على دروس القراءة لطالب المرحلة االبتدائية، ومساعدة طالب المرحلة اإلعدادية على تصفح

 .استمرار طالب المدارس الثانوية في المضي قدًما في المرحلة النهائية قبل الكلية

عالتحضير لالنتقال إلى نظام التعليم ال  Uncommonيواصل فريق هو  اآلنتقرئها  التيكقراءة مقاالت الغرض من . ُمَجمَّ

ساعدتنا لكي نستوعب الدروس المستفادة من والتي لفرص المستغلة بنجاح التي نراها في جميع أنحاء البالد ل يح التفصيليتوضال

لحضور الدراسي  انظام  ةالناجحة ودمجها في خططنا بينما نمضي قدًما. سنواصل تقديم أخر األخبار حول عود الفرص تلك

 .في األيام واألسابيع القادمة التقليدي

 

سابيع بما عرفناه دائًما: يتطلب األمر شراكة حقيقية بين المدارس والعائالت لمساعدة طالبنا على النجاح. خطوة تذكرنا هذه األ

 !واالزدهار بينما نتعلم إدارة "الوضع الطبيعي الجديد". فلنتقدم ستمرارلالمعًا  األخرى وتل

 أخر األخبار المدرسة

ع تنفيذاألخبار حول  أخر   :نظام التعليم الُمَجمَّ

ع، وعملت فرق القيادة  تنفيذنعد مبانينا بشغف ل نحن قسم العمليات لدينا بجد على تحسين أنظمة بجانب برنامج التعليم الُمَجمَّ

أولويتنا مدرستنا وإعداد ممراتنا وفصولنا الدراسية وتدريب مدرسينا للتأكد من وجود بروتوكوالت قوية للصحة والسالمة. 

 .، مع توفير تعليم عالي الجودة وبيئات تعليمية ممتعة للطالباألولى كانت وستظل دوماً ضمان سالمة طالبنا وموظفينا

 

عنظام  تنفيذسنؤجل ولوية الصحة والسالمة، ألتمشيا مع تفانينا الراسخ  تُظهر بيانات  نوفمبر. 4حتى األربعاء  التعليم الُمَجمَّ

  قد تجاوزت عتبة اللون األحمر المحددة من قبل الوالية Bostonالصحة العامة التي تم إصدارها الليلة الماضية أن مدينة 

. عندما تتجاوز مدينة أو بلدة العتبة المذكور، تتوقع الوالية أن تعمل 100,000أشخاص أو أكثر لكل  8بمتوسط معدل إصابة 

 .المقاطعات عن بُعد

 

أكثر من  غب بهشيء نر يس هناكبساطة، للعائالت. بعلى انحن نتفهم بعمق التحديات التي تشكلها عمليات إغالق المدارس 

كل يوم. إننا  (Roxbury Prep) للتعليم األساسي ( روكسبريRoxbury Prep)رؤية طالبنا المذهلين يدخلون إلى 

في حاجة إلى التحلي بالمرونة مع استمرارية الفيروس في  ظلحياتنا بشتى الطرق وسن  COVID-19 نفتقدكم! لقد غيّر

 .تغيير خططنا. نحن نعد بمواصلة إعطاء األولوية للسالمة أوالً وقبل كل شيء

 

 خطة تنفيذسنراقب بيانات الصحة العامة ونقوم بإعالمكم بأخر ما توصلنا إليه في األسابيع المقبلة بأي تغييرات تطرأ على 

ع دراسةال ، وتحميل الواجب Zoom ة. في غضون ذلك، نراكم تدعمون طالبكم في تسجيل الدخول إلى فصولالُمَجمَّ

بالتواضع واالمتنان لشراكتكم  ناشعروهذا ي، وإعداد إجراءات يومية قوية في المنزل. Google Classroom المدرسي إلى

 .في هذا الواقع الجديد والمتطور. ال تتردد في التواصل معنا إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات تأقلمنا أثناءالمستمرة 

 

ع (Roxbury Prep) روكسبريمدرسة  جدول  :اإلعدادية أثناء التعليم الُمَجمَّ

استمعت المدرسة إلى تعليقات عائالتنا التي تشعر بالقلق حيل قضاء الطالب لساعات طويلة في ارتداء األقنعة في مدارسنا. 

ع. إذا كان لديك  لذا، للتأكد من الحفاظ على سالمة موظفينا وطالبنا قمنا بتعديل أوقات البدء واالنتهاء أثناء التعليم الُمَجمَّ

ع جداول التوقيتة، فلن تتأثر طالب في المرحلة الثانوي  .الخاصة بهم أثناء التعليم الُمَجمَّ

 صباًحا 9:15فتح أبواب المدرسة اإلعدادية:  •

 صباًحا  9:45بداية احتساب التأخير للمرحلة اإلعدادية:  •

 مساءً  4:15نهاية اليوم الدراسي للمرحلة اإلعدادية:  •

 

ع في مدرستنا الثانوية في  تنفيذمن المخطط  نوفمبر، وسوف نتواصل مع عائالت المدارس الثانوية بمزيد من  2النظام الُمَجمَّ

 .المعلومات في األسابيع القادمة



 

 

 :21-2020للعام الدراسي  وسائل النقل أخر أخبار

العامة. يرجى االطالع أدناه على بعض التغييرات لهذا العام  Bostonتعمل المدرسة بشكل وثيق مع قسم النقل في مدارس 

 .الدراسي

على بعد أكثر من ميل واحد من   قطنونالطالب حافلة مدرسية صفراء إذا كانوا في الصف الخامس وي سيستقل •

ميل من المدرسة، أو طالب يتلقى خدمة التوصيل   1.5من  على بعد أكثر قطنيوالمدرسة، أو في الصف السادس  

 .من الباب إلى الباب

 .طرق حافالت مختلفة لكل يوم يأتون فيه إلى المدرسة لطالبل تاحسي •

العامة أي إعفاءات للطالب في الصفين السابع والثامن الذين يرغبون في ركوب  Bostonمدارس  تصرحال  •

 الراهن.  في الوقت M7الحافلة بدالً من تلقي خدمة 

لزيادة ضمان صحة الطالب وسالمتهم في الحافالت   االحتياطات التالية (BPS) العامة Bostonتتخذ مدارس  •

 :المدرسية

o ألقنعة طوال فترة وجودهم على متن الحافلة ويجب على الطالب يجب على الطالب والموظفين ارتداء ا

 ارتداء أقنعتهم قبل ركوب الحافلة.

o .يخصص لكل طالب مقعد منفصل، باستثناء حاالت الطالب الذين يعيشون في نفس المنزل 

o  أخرى في المساء.سيتم تعقيم الحافالت بين رحالت الصباح وبعد الظهر ومرة 

o   إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يرغب في أن يكون مشرف الحافلة، يرجى زيارة

www.bostonpublischools.org/transportation 

 

كتابيًا! الرجاء التواصل عن طريق البريد اإللكتروني التالي   BPSيرجى إزالة أبنك/أبنتك من قائمة انتظار  •

welcomeervices@bostonpublicschools.org  ومدير مكتب مدرستك إلعالمهم بأن أبنك/أبنتك سيحضر

 ( هذا العام.Roxbury Prep) للتعليم األساسي روكسبريمدرسة 

 

تصال بمدير مكتب مدرستك أو زيارة هذا العام، يمكنك اال وسائل النقللمزيد من المعلومات حول 

www.bostonpublischools.org/transportation. 

 

 تحديث منشأة المدرسة الثانوية:

َولَّى إلى اآلن ما يقرب من شهر في العام الدراسي الجديد وذّكرنا مرة أخرى لماذا نكافح من أجل حصول طالبنا على 

يوًما من االنتظار مرة أخرى تم  450يستحقونها. على الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة ألنه بعد  التيالمنشأة الثانوية 

االستمرار في ( ولكن يظل لدينا سبب وجيه لألمل وBPDAللتخطيط والتنمية ) onBostمن جدول أعمال وكالة  استقصائنا

 السعي قدًما.

 

  BPDAخطابًا إلى  "Annissa Essaibi-George" جورج" -قدمت عضوة مجلس المدينة المسؤولة "أنيسة الصيبي 

بلغراد على جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة القادم، وكتبت "على الرغم من أنني   361تحثهم فيه على وضع منشأة 

في   الخاص بالقطعة الواقعة( Roxbury Prep) يللتعليم األساسمدرسة روكسبري مسجلة في السجل المعارض لمقترح 

361 Belgrade  على منح ... أحثك(Roxbury Prep)  جلسة استماع عادلة وفرصة لسماع صوتهم من خالل منحهم

" نحن نقدر جهود عضوة المجلس التي وقفت من أجل األعمال.ووضعهم على جدول  BPDA منتاريخ جلسة استماع 

 ومطالبتهم بفعل المثل.يرجى االنضمام إلينا في إرسال رسالة إلى أعضاء المجلس العام اآلخرين دلة. الشفافية والعملية العا

 

 .(Roxbury Prep)شكًرا لك على دعمك المستمر لـ 

 فريق منشأة المدرسة الثانوية -

 مصادر

 نشاط صحة الطالب وأولياء األمور: -ركن الصحة 

الحفاظ على رطوبة أجسامنا مهم جدًا لصحتنا! حيث يعاني دماغنا عندما ال يحتوي جسمنا على كمية كافية من الماء. عندما 

 نحافظ على أجسامنا رطبة:

 تعمل العضالت والمفاصل بشكل أفضل.  •

http://www.bostonpublischools.org/transportation
http://www.bostonpublischools.org/transportation
https://secure.everyaction.com/hTkvKRTZM02tMaFbGm94dw2?emci=ef3c6602-dcf9-ea11-99c3-00155d039e74&emdi=d7a8ee54-def9-ea11-99c3-00155d039e74&ceid=7669123
https://secure.everyaction.com/hTkvKRTZM02tMaFbGm94dw2?emci=ef3c6602-dcf9-ea11-99c3-00155d039e74&emdi=d7a8ee54-def9-ea11-99c3-00155d039e74&ceid=7669123
https://secure.everyaction.com/hTkvKRTZM02tMaFbGm94dw2?emci=ef3c6602-dcf9-ea11-99c3-00155d039e74&emdi=d7a8ee54-def9-ea11-99c3-00155d039e74&ceid=7669123


 

 ينظم الجسم درجة الحرارة.  •

 والشعر أكثر صحة. يصبح الجلد  •

 نستطيع النوم بشكل أفضل. •

 إليك بعض الموارد لمساعدتك )وطفلك( على البقاء رطب وبصحة جيدة!

 نصائح لجعل األطفال يشربون المزيد من الماء. •

 فوائد شرب الماء. •

 لماذا شرب الماء هو الحل.  •

 

 قم بالتصويت حتى يتم سماع صوتك:

أجيالنا قادم في نوفمبر المقبل. تأكد من عدم استبعادك وأن صوتك مسموع! سيكون لمن ننتخبه كرئيس أحد أهم انتخابات 

قادم أهمية كبيرة في مجال التعليم وحقوق المرأة والهجرة وإصالح السجون والجريمة والوصول إلى الرعاية الصحية  

 والعديد من القضايا األخرى التي تؤثر على مجتمعاتنا.

 

كمصدر! يرجى استخدام   للتصويت Uncommonصفحة للمساعدة في دعمك خالل عام االنتخابات هذا، يسعدنا أن نقدم 

، والروابط للبحث عن حالة التسجيل الخاصة بك يتعلى معلومات حول المواعيد النهائية للتصوللعثور   هذه الصفحة

 أن يتم . استخدم هذا الموقع لوضع خطة تصويت حتى تضمنوالتسجيل للتصويت، وطلب اقتراع الغائب / التصويت بالبريد

 سماع صوتك!

 

 أيام إلكمال التعداد! 5لم يتبق سوى 

مليار دوالر من األموال الفيدرالية كل عام للبرامج والخدمات الهامة، بما في  650$يحدد التعداد حصة كل والية ألكثر من 

ذلك التعليم العام، واإلسكان العام، والطرق والجسور والخدمات االجتماعية وأكثر من ذلك بكثير. كما أنه يحدد عدد الممثلين 

عدالت اإلكمال منخفضة وإذا لم يتم إحصاء أحيائنا بالكامل، فلن تحصل مجتمعاتنا على الموارد لدينا في الكونجرس. حالياً م

 التي يحق لها الحصول عليها. إليك كيف يمكنك المساعدة:

 

يمكنك الرد عبر اإلنترنت على  أكمل اإلحصاء السكاني اليوم إذا لم تقم بذلك بعد. •

https://my2020census.gov يمكنك أيًضا العثور على  1- 844-330-2020.أو عبر الهاتف على الرقم

 .هناقائمة بأرقام دعم اللغة غير اإلنجليزية 

تحقق مع جيرانك وعائالتك وأصدقائك للتأكد من إكمالهم للتعداد أيًضا. دعهم يعرفون أن األمر  !شارك المعلومات •

 دقائق فقط وسيساعد في حماية مجتمعاتهم. 5يستغرق 

 

 اليوم! التسجيلمن خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على  Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن برنامج 

إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني إليك، يمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية مباشرة  

 .من هنا

 

https://www.verywellfamily.com/get-kids-to-drink-more-water-1257002
https://www.poehealth.org/wp-content/uploads/2019/06/Benefits-of-Drinking-Water-infographic-01-1.jpg
https://kidshealth.org/en/kids/water.html
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

