
 
 

 األعزاء، Roxbury Prepعائالت 
 

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. Roxbury Prepك 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
 

 عاًما فما فوق   12لألعمار من   COVID-19لقاح 
عاًما   12( إلى سن  Pfizerمن شركة  فايزر )  COVID-19قامت إدارة الغذاء والدواء األمريكية هذا األسبوع بتوسيع مجال تفويض االستخدام الطارئ للقاح  

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

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

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

 . 1-800-232-0233اتصل على 
 

  انظر أدناه لمزيد من المعلومات المحلية:
 

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

Reggie Lewis  فيBoston  باإلضافة إلى صيدليات ،CVS .إذا كنت تبحث عن التسجيل للحصول على لقاح  مختارةCovid-19   فيBoston   أو لديك

 ما يلي بعض المصادر التي قد تكون مفيدة. أسئلة حول اللقاحات، في 
 موقع الوالية  ●
 موقع المدينة  ●
 لتحصين البالغين، موقع تحديد أماكن اللقاح  Massachusettsتحالف   ●
● CVS 
 أسئلة حول اللقاح  ●
 مصادر حول اللقاح  ●
 مركز السيطرة على األمراض، سالمة اللقاح  ●

 
 COVID-19للقاح   Roxbury Prepعيادة  

العيادة مفتوحة للجميع ، لذا إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك ما زلت تبحث عن اللقاح،   عيادة لتوزيع اللقاحات على الطالب واألسر. Roxbury Prepتقيم 

 فال تتردد في التسجيل باستخدام المعلومات الواردة أدناه. 
 مساءً  12صباًحا إلى   9يونيو، من  26السبت الموافق   متي: ●

 ( Regina Road, Dorchester, MA 02124 22في )  Roxbury Prepابع إلى  الت  Lucy Stoneحرم  أين: ●

  تفاصيل إضافية: ●
    لتسجيل موعد زمني.   هذا الرابط الرجاء الضغط على ○
عاًما نموذج موافقة موقع من ولي األمر، والذي يمكن إكماله عند   18يجب أن يكون لدى جميع المشاركين الذين تقل أعمارهم عن   ○

 التسجيل لموعدك. 
 عبارة عن جرعتين. ، وهو(Pfizerسيتم تقديم لقاح فايزر )  ○
إذا كانت هذه هي جرعة اللقاح األولى لك، فستحتاج إلى تحديد موعد الجرعة   حاليًا.  Roxbury Prepهذه هي آخر عيادة تطعيم تقدمها  ○

 يرجى إخبارنا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على موعد لتلقي اللقاح.    الثانية في مكان مختلف. 
 bmcelduff@roxburyprep.org.عبر البريد اإللكتروني  ridget McElduffBتواصل مع  لديك أسئلة؟  ●

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcfxUFPhvSFuhCicBal9YBNpb18eqPmw1XGHrsPOVnh38d7Q/viewform?usp=sf_link
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
https://www.cic-health.com/boston/roxbury
https://www.cic-health.com/boston/roxbury
mailto:bmcelduff@roxburyprep.org


 
 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.orgعلى اتصل بفريق التسجيل  لديك أسئلة؟ !إحالة لتكون مؤهالً للحصول على جائزة
 

 ! 2021لعام  RPHSتهانينا لفرقة  
طلبًا    699بعد تقديم  نحن فخورون بأن نعلن أن آخر دفعة من خريجي المدارس الثانوية قد ساروا على خشبة المسرح لتلقي شهاداتهم األسبوع الماضي!

، جامعة  Simmons، جامعة UMass Boston، جامعة  Bentleyجامعة  كلية وجامعة مختلفة بما في ذلك   70للكلية، تم قبول الخريجين لدينا في أكثر من 

Tufts كلية ،Bryn Mawr جامعة ،Northeastern كلية ،Boston .هيئة منح دراسية لدفعة ماليين دوالر على  3كما تم تقديم أكثر من   ، والمزيدRPHS  

 نحن متحمسون لمشاهدة األشياء العظيمة التي تنتظر كل واحد منكم.  مبروك للخريجين! !2021لعام 

 
 

 ! Fenwayفي  Duruالسيدة /  RPHSتكريم مديرة مدرسة   
  Red Sox، من قبل Duru، السيدة Roxbury Prepالخاصة بنا وخريجة  RPHSخالل عطلة نهاية األسبوع في يوم الذكرى، تم تكريم مديرة مدرسة 

 على هذا اإلنجاز الرائع!  Duruتهانينا للسيدة  ومجتمعنا.  Bostonاللتزامها االستثنائي تجاه طالب 

 

 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 

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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link


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

 

 

 احتفال شركاء الدعوة من أولياء األمور:  
 !  أنظر التفاصيل أدناه.    انضم إلينا في االحتفال بنهاية العام لشركاء الدعوة من أولياء األمور!  حتى لو كان هذا هو أول اجتماع لك، فالزلنا نحب أن تنضم لنا

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

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

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

978 -0224 . 

 
 

 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  ●

 

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.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS


 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://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

