
  األعزاء، Roxbury Prepعائالت 
 

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-19عيادة لقاح   
أن التطعيم هو أفضل طريقة للحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا.  تلقى ماليين األشخاص في الواليات المتحدة   Roxbury Prepنعتقد في 

آمنة وفعالة، ويوصي مركز السيطرة على   COVID-19في ظل أشد إجراءات مراقبة السالمة في تاريخ الواليات المتحدة.  لقاحات   COVID-19لقاحات  

  Roxbury Prepفي أقرب وقت ممكن.  لتعزيز صحة وسالمة مجتمعنا، يسعدنا تقديم عيادة هنا في   COVID-19ن تحصل على لقاح ( بأCDCاألمراض )

 عاماً أو أكبر.  إذا كان طفلك مؤهالً ولم يتلق اللقاح بعد، فنحن نأمل أن تقوم بالتسجيل!  أنظر التفاصيل أدناه.  12لجميع الطالب الذين تبلغ أعمارهم  
 متى:  ●

○ RPDC: 23  مساًء     2صباحاً حتى   10أكتوبر، من الساعة  20سبتمبر و 
○ RPLS: 7  مساًء     3  -صباحاً   11سبتمبر،  28سبتمبر و 
○ Mission Hill: 8  مساءً  3 - صباحاً  11سبتمبر،  29سبتمبر و 
○ RPHS - Hyde Park: 14  مساءً  3 - صباحاً  11أكتوبر،   5سبتمبر و 
○ RPHS - Nubian Square: 15   مساءً  3 - صباحاً  11أكتوبر،   6مبر وسبت  

 سنضمن عدم تعدي الحد األدنى من التعطيل لليوم الدراسي.   -  Roxbury Prepهنا في   أين: ●

  التسجيل: ●
إذا لم تقم باستالمه، الرجاء االتصال بالمكتب الرئيسي حيث يمكننا  يجب أن تكون قد تلقيت بريداً إلكترونياً يحتوي على رابط للتسجيل. ○

 التسجيل!  علىمساعدتك 
 تفاصيل أخرى:  ●

 موافقتك مطلوبة لتطعيم طفلك.  ○
 . Pfizerسنقدم لقاح   ○
 دقيقة قبل العودة إلى الفصل.  15وفقاً إلرشادات سالمة اللقاح ، ستتم مراقبة طفلك لمدة   ○
)حتى    Stop & Shopدوالراً من  25طالب الذين يتم تطعيمهم خالل العيادة على بطاقة هدايا بقيمة  سيحصل جميع ال كمكافأة إضافية،  ○

 نفاد الكمية(. 
  على  John Verrilliإذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بالمكتب الرئيسي أو يمكنك التواصل مع  ○

john.verrilli@roxburyprep.org.  

 مازلنا نقبل طلبات اإللتحاق للطالب الجدد للعام الدراسي الجاري!  

اتصل بفريق   لديك أسئلة؟  وسيتابع معهم فريق التسجيل لدينا. هنا، فقم بإرسال معلوماتها Roxbury Prepإذا كنت تعرف عائلة قد تستفيد من الدراسة في 
 . 1306- 858(  617أو ) admission@roxburyprep.orgالتسجيل على 

 
 (:Mood Meterمقياس المزاج ) 

هي أداة تساعد الناس من   Mood Meter ! Mood Meterكيفية مراقبة وتسمية عواطفهم باستخدام أداة تسمى   Roxbury Prepام، يتعلم طالب هذا الع

ى  تساعدنا تلك األداة على فهم كيفية تأثير عواطفنا على تفكيرنا وسلوكنا، وتمكننا من التعرف عل جميع األعمار على بناء الوعي الذاتي واالجتماعي.
يمكن فهم   تساعدنا هذه المهارات على التوافق مع اآلخرين واتخاذ خيارات أفضل في حياتنا. مجموعة كاملة من العواطف وتسميتها، وإدارتها بمهارة أكبر.

 العواطف على أنها درجات السعادة التي نشعر بها، جنبا إلى جنب مع مستوى الطاقة لدينا. 
 

https://roxburyprep.uncommonschools.org/21-22-school-year-enrollment-organic/


للحصول على نسخة يمكنك طباعتها واستخدامها    هناانظر أدناه أو  في المنزل! Mood Meterتدرب على استخدام  نحن نشجعك على مساعدة طالبك في ال

 في المنزل. 

 

 مصادر 

 ركن العافية: 
 االفتراضية للتهدئة  Uncommonفة رغ

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.

 
 القادمة! التصويت في االنتخابات التمهيدية  

رئيس البلدية الجديد والعديد من المناصب في   - هذا الخريف، هناك انتخابات مهمة للغاية سيتم فيها تحديد الكثير من المناصب القيادية الرئيسية في المدينة 
على التأكد من اإلدالء بصوتك في   مجلس المدينة.  نظراً ألن شاغلي هذه المناصب يتخذون العديد من القرارات الحاسمة بشأن مدارسنا، فإننا نشجعك

 االنتخابات.  تأكد من وضع عالمة على التقويم الخاص بك ووضع خطة التصويت الخاصة بك! 
 مساءً  8صباحاَ حتى   7سبتمبر، من  14الثالثاء   االنتخابات األولية: ●

 مساءً  8صباحاً حتى   7نوفمبر، من  2الثالثاء  االنتخابات العامة:  ●

على  John Verrilliللتصويت، فيرجى التواصل مع  Roxbury Prepسئلة أو ترغب في المشاركة في حشد عائالت إذا كانت لديك أي أ 
 .john.verrilli@roxburyprep.org إذا كانت لديك أسئلة حول موقع االقتراع أو حالة التسجيل، يرجى زيارةboston.gov/elections    لمزيد من

 المعلومات. 
 إلينا!  انضموا  - احتفال شركاء الدعوة من أولياء األمور  

 

https://drive.google.com/file/d/1HSz6djSEO64i7L94LZRgm_e9Dr3rvlRU/view?amp;ts=612d0820
https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0
mailto:john.verrilli@roxburyprep.org
http://boston.gov/elections


أمضينا وقتاً في التعرف على بعضنا البعض  لقد  ( لهذا العام! PPFAشكراً لألولياء الذين انضموا إلينا في أول اجتماع لشركاء الدعوة من أولياء األمور ) 

، وتنظيم مقايضة  Roxbury Prepتتضمن بعض الخطوات التالية التخطيط لمزيد من التبرعات الغذائية لعائالت  ومناقشة خططنا للعام الدراسي القادم.

على   Bridget McElduffريداً إلكترونياً إلى أرسل ب  هل أنت مهتم باالنضمام إلينا؟ ، والمزيد!Bostonموحدة، والتعبئة النتخابات بلدية  

 .bmcelduff@roxburyprep.org 
 

 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي!   
ي.  إذا كان لديك  ابق على اطالع دائم بالمعلومات المهمة واألشياء المثيرة التي تحدث عبر حرمنا المدرسي من خالل متابعتنا على وسائل التواصل االجتماع

 شيئاً مميزاً لمشاركته، فال تتردد في اإلشارة إلينا في مشاركاتك أيضاً!  انقر فوق الروابط أدناه للعرض ولتتابعنا:
 فيسبوك ●
 انستغرام ●
 تويتر  ●

 
 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 

 

mailto:bmcelduff@roxburyprep.org
https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

