
 
  األعزاء، Roxbury Prepعائالت 

 
لدينا، أصبحت اللقاحات متاحة على   Uncommonبينما يستمر إعادة فتح مناطق  مع دخولنا المرحلة األخيرة من العام الدراسي، نشعر باالمتنان واألمل. 

وفي   عاًما فما فوق، وما زلنا متحمسين لرؤية المزيد والمزيد من طالبنا شخصيًا في جميع مدارسنا. 12نطاق أوسع، وأصبحت اآلن مسموًحا بها لألعمار من  

إلى التعلم    Bostonي، عادت مدارسنا اإلعدادية في في األسبوع الماض إنجازاً آخر في إعادة افتتاح المدارس.  Uncommonهذا الصدد، حقق مجتمع 

لم يكن من الممكن أن يحدث هذا اإلنجاز   أيام في األسبوع! 4الطالب للتعلم الشخصي  Rochesterالشخصي بدوام كامل واستقبلت مدارسنا االبتدائية في 

 نمضي في الطريق للعودة إلى التعلم الشخصي الطبيعي بدوام كامل. نشكركم على صبركم وثقتكم وتعاونكم المستمر ونحن  المثير دون دعمكم وشراكتكم.
 

  نأمل أن يكون الجميع قد حظي بعيد أم سعيد وأن نكون مستعدين لقضاء شهر أخير رائع في المدرسة!
 

 مستجدات المدرسة 

 مستجدات التعليم الشخصي:  
أيام في األسبوع بدًءا   5الثانوية الذين اختاروا الحضور شخصيًا إلى المدرسة على مدار  Roxbury Prepيسعدنا الترحيب بعودة جميع طالب مدرسة 

لن تقدم خياًرا   Roxbury Prepيتمتع الطالب والعائالت بخيار البقاء بعيًدا تماًما لبقية العام الدراسي لكن  .2021مايو   17من األسبوع الذي يبدأ في 
الرجاء الرجوع قائد مدرستك للحصول على تفاصيل حول جداول اختبارات   يومين / أسبوع( في مدارسنا اإلعدادية أو الثانوية.مختلًطا )شخصيًا لمدة 

 المدرسة الثانوية.   
 
 

 عاًما فما فوق   12لألعمار من   COVID-19لقاح 
عاًما   12( إلى سن Pfizer)  شركة فايزرمن  COVID-19خدام الطارئ للقاح  قامت إدارة الغذاء والدواء األمريكية هذا األسبوع بتوسيع مجال تفويض االست 

عاًما فما فوق   12ويوصي مركز السيطرة على األمراض والرابطة األمريكية لطب األطفال باللقاح لجميع األطفال والمراهقين البالغ أعمارهم  وما فوق.

جميع الموظفين المؤهلين واألسر والطالب على الحصول على التطعيم    Uncommonمجتمع تشجع مدارس  والذين ليس لديهم سبب طبي لعدم القيام بذلك.

؛ أو  (GETVAX)  438829؛ أو أرسل رمزك البريدي إلى Vacines.govللعثور على أقرب موقع إليك، قم بزيارة  لدعم صحة وسالمة مجتمعاتنا.

 . 1-800-232-0233اتصل على 
 

  انظر أدناه لمزيد من المعلومات المحلية:
 

مركز مؤتمرات  ، بما في ذلك Massachusettsمتاحة اآلن دون الحاجة إلى تحديد موعد في مواقع اللقاحات في  COVID-19لقاحات 

Hynes  ومركزReggie Lewis  فيBoston باإلضافة إلى صيدليات ،CVS .إذا كنت تبحث عن التسجيل للحصول على لقاح  مختارة

Covid-19   فيBoston  .أو لديك أسئلة حول اللقاحات، فيما يلي بعض المصادر التي قد تكون مفيدة 
 موقع الوالية  ●
 موقع المدينة  ●
 لتحصين البالغين، موقع تحديد أماكن اللقاح Massachusettsتحالف   ●
● CVS 
 أسئلة حول اللقاح  ●
 مصادر حول اللقاح  ●
 مركز السيطرة على األمراض، سالمة اللقاح  ●

 
 تقبل طلبات االلتحاق بالصف الخامس إلى التاسع!  Roxbury Prepال تزال  انشروا الخبر: 

شجع عائلتك  لذا، ساعدنا في نشر الخبر!  من خالل المحادثات الشفهية أكثر من أي مصدر آخر. Roxbury Prepتتعرف المزيد من العائالت الجديدة على 

تقديم طلب  إذا كنت تعرف عائلة تبحث عن مدرسة جديدة، فيمكنك .www.applybostoncharters.org وأصدقائك وجيرانك على التقديم اليوم على  

 . 1306-858-617أو  admission@roxburyprep.orgاتصل بفريق التسجيل على  لديك أسئلة؟ !إحالة لتكون مؤهالً للحصول على جائزة

 مصادر 

 بالصحة النفسية! مايو هو شهر التوعية  ركن العافية:
حيث أجبرتنا الجائحة العالمية على التعامل مع مواقف لم نتخيلها أبًدا، وكثير  قدم العام الماضي العديد من التحديات المختلفة التي اختبرت قوتنا ومرونتنا.

نحن   الممكن أن تدعم رفاهية األفراد والمجتمعات.الخبر السار هو أن هناك أدوات ومصادر متاحة التي من  منا عانى من جانب الصحة العقلية نتيجة لذلك. 
 بحاجة اآلن أكثر من أي وقت مضى إلى مكافحة وصمة العار المحيطة بمخاوف الصحة العقلية. 

 
ب بناء  فيما يلي المصادر التي تركز على مواضيع مختلفة التي من الممكن أن تساعد في معالجة أحداث العام الماضي والمشاعر التي تحيط بها بجان 

https://www.vaccines.gov/
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://vaccinefinder.org/?address=
https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
https://www.massmed.org/COVID-Vaccine/
https://maic.jsi.com/resources/
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
http://www.applybostoncharters.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link


 . COVID-19المهارات والدعم الذي يمتد إلى ما بعد 
 التعهد الشهري باإليجابية  ●
 مايو الهادف  ●
 التعامل مع التغييرات الكبيرة ●
 الخروج من مصائد التفكير ●

 

 احتفال شركاء الدعوة من أولياء األمور: 
 (!   PPFAانضم إلينا في االحتفال بنهاية العام لشركاء الدعوة من أولياء األمور )

 مساًء*(  6:30  -  5:30يونيو   8الثالثاء،  )* التاريخ البديل في حالة سوء الطقس:  مساًء. 6:30 -  5:30يونيو،   7اإلثنين  متي: ●

 ,Dorchester (206 Magnolia Streetسنعقد حفلة نهاية العام في الهواء الطلق مع االلتزام بالتباعد االجتماعي )!( في حرم  أين: ●
Dorchester) .  .السالمة هي أولويتنا وسوف نتأكد من أن اجتماعنا يتماشى مع جميع بروتوكوالت السالمة 

 خالل هذا االجتماع، سنقوم بما يلي: ●
 نستمتع بعشاء خفيف لننتهي عامنا معًا ○
 نشكر أعضائنا األكثر نشاًطا  ○
 22-21التخطيط للمجموعة للعام الدراسي   ○
 ! PPFAتقديم هدية شكر صغيرة لكونك أحد أولياء األمور في   ○

-973أو اتصل بها / أرسل لها رسالة نصية على   bmcelduff@roxburyprep.orgعلى  Bridgetأرسل بريًدا إلكترونيًا إلى  لديك أسئلة؟  ●

978 -0224 . 

 
 

 في جمعية الشبان المسيحيين!  Healthy Kidsمعرض  
صباًحا   10مايو من الساعة   22انضم إلينا يوم السبت الموافق   في يوم األطفال األصحاء في جمعية الشبان المسيحيين!  Roxbury Prepتعال وقم بزيارة 

ء يوم ممتع في تطوير أطفال يتمتعون لقضا Hyde Park (1137 River St, Hyde Park MA, 02136)مساًء في جمعية الشبان المسيحيين في  1حتى 

 بالصحة والقدرة على الصمود، وأيًضا االحتفال بكونهم أطفااًل! 
 

 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي! 
 يمكنك أن تجدنا هنا: من خالل متابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي! Roxbury Prepابق على اطالع دائم بما يحدث في  

 فيسبوك ●
 انستغرام ●
 تويتر  ●

 
 موارد الوالدين:  

 لبعض الموارد الرئيسية حول ما يلي:  هذا المجلد تحقق من
 د التعلم عن بعد موار ●
 Google Classroomمعلومات الوالدين على  ●
 أنشطة وألعاب افتراضية ممتعة لجميع أفراد األسرة  ●

 
 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://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2020/10/PositivityPledge_2021.jpg
https://www.actionforhappiness.org/media/1008644/may_2021.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Processing%20Big%20Changes.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Getting%20Out%20of%20Thinking%20Traps.pdf
https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

