
 

 ( األعزاء، Roxbury Prepعائالت )
 

اتخذ طالب الصف الثانوي األخير في مدارس   نرحب بشهر مايو ونبدأ في العد التنازلي إلى األيام األخيرة من العام الدراسي. األسبوع،في هذا  
(Uncommon) منذ أول خطوة لهم  بها. التحقوارحلتهم إلى الكلية وما بعدها قريباً، قرارات مهمة حول الجامعة الرائعة التي  سيباشرون، الذين

( إلى اليوم الذي يتلقون فيه شهادة الثانوية العامة ونحن نشارك إيماناً راسخاً في مواهب طالبنا، ومتحمسون لرؤية Uncommonداخل مدارس )

ستكون األسابيع الست المقبلة مليئة بالتحديات والفرح، فهي نتاج العمل الشاق لطالبنا وعائالتنا وموظفينا،   لية بثقة.كل طالب يتخذ خطواته التا
 ولم يكن أياً من هذا ممكناً بدون شراكتكم.

 

 مستجدات المدرسة 

 قدم اآلن! 
نقبل حالياً طلبات التحاق الطالب الجدد للعام الدراسي   أفضل دعاة لمدارسنا! ( وأنت وعائالتنا الحاليةRoxbury Prepأعيد فتح باب التقديم في )

 هل أنتم أعضاء في كنيسة؟ هل يلعب أطفالك رياضة خارج المدرسة؟  (.Roxbury Prepونحتاج إلى مساعدتكم لنشر الكلمة عن ) 2022-23
تقديم  يمكن للعائالت التسجيل عبر أي عائالت قد تكون مهتمة بالتسجيل.فكر في األماكن التي تقضي فيه الوقت خارج المدرسة وما إذا كنت تعرف 

 ون إلى إعادة التقديم.( الحاليRoxbury Prepال يحتاج طالب ) roxburyprep.org/enroll. أو اطلب منها التقدم عبر اإلنترنت على   بياناتهم هنا
 .admission@roxburyprep.orgتواصل معنا على  لديكم أسئلة؟

 
 : 19-معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد

كما تعلمون، تظل صحة وسالمة مجتمعنا على رأس أولوياتنا خالل هذا الوقت، وعملنا معاً كشركاء في الحفاظ على مجتمع مدرستنا آمناً هو  
في   19-انطالقاً من روح الشفافية، أردنا مشاركة كيفية الوصول إلى معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد لتحقيق هذا الهدف.أمر ضروري 

، وسيتم تحديث معلومات حاالت اإلصابة المؤكدة للطالب والموظفين كل جمعة بحلول  هنا يمكنكم العثور على لوحة البيانات على موقعنا مدرسة طفلكم.
 مساًء.  5الساعة 

 
 حملة التبرع بالزي المدرسي: 

إذا كان   هدفنا هو مساعدة جميع الطالب على االستعداد للمدرسة! طفلك الزي المدرسي برفق ولم يعد بحاجة إليه، فيرجى التبرع به!إذا استخدم 
يرجى مشاركة هذا مع أصدقائك   لديكم زي رسمي لم يعد يناسب طفلكم وترغبون في التبرع به، يرجى تركه في المكتب األمامي في مدرستك.

يرجى التواصل مع راشيل   ( اإلعدادية وتشجيعهم على مساعدتنا في الوصول إلى هدفنا!Roxbury Prepعبر شبكة مدرسة )وعائلتك وزمالئك 

 . Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.orgكامنخواني، مساعد الدعم المدرسي إذا كانت لديكم أسئلة على 
 

 ( مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم ) تذكير:

 
 Campمخيم ) (!Camp Uncommonعلى الرغم من حلول فصل الشتاء، إال أننا ننتظر بفارغ الصبر وصول الصيف السابع لمخيم )

Uncommon( هو مخيم مبيت صيفي لطلبة مدارس )Uncommon  مواعيد الجلسات لهذا الصيف هي كما  .8وحتى  3( ممن في الصف

  يلي:
 يوليو  8 -يونيو  26 :1الجلسة  ●
 يوليو 22 -يوليو  10 :2 الجلسة  ●
 أغسطس 5 -يوليو  24 :3الجلسة  ●

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
http://roxburyprep.org/enroll
http://roxburyprep.org/enroll
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/


 

 . صفحة أنستغرامموقعنا على الويب أو   زيارة، يرجى  (Camp Uncommonلمعرفة المزيد حول مخيم )
  .قبل سجيل من هنا إذا كنتم من أحد العائالت التي ذهبت من  يرجى الت -
  .هنا( ألول مرة، يمكن الوصول إلى طلب االلتحاق Camp Uncommonللعائالت الجديدة المهتمة باالنضمام إلينا في مخيم ) -

أو   البريد اإللكتروني( عبر Camp Uncommonإذا كانت لديك أي أسئلة على اإلطالق، يُرجى عدم التردد في التواصل مع مايك كاالهان، مدير مخيم )
 . 646-634-3277الهاتف على 

 األحداث القادمة:

 مسيرة عيد األم من أجل السالم:
النارية ويدعم  ( في مسيرة عيد األم من أجل السالم، وهو حدث يعزز جهود منع العنف باستخدام األسلحة  Roxbury Prepستشارك هذا العام )

 انضم إلينا!  األمهات / العائالت في بوسطن الذين فقدوا أطفالهم بسبب العنف المسلح.
( يوم Dorchester, MA 02122( في )Town Field Parkصباحاً في ) 8:00ستبدأ المسيرة في تمام الساعة  المكان والزمان: ●

  مايو. 8األحد الموافق 

يُرجى فقط   ( كفريق واحد، لذلك ال داعي للتسجيل بشكل منفصل إال إذا كنت ترغب في ذلك.Roxbury Prepسيتم تسجيل ) التسجيل: ●

 حتى نعلم أنك قادم!  نموذج االهتمام هذا خالل دقيقة واحدة  ملء
 . بريدجيت تواصل مع  لديكم أسئلة؟ الحدث مفتوح للجميع، لذا ال تتردد في دعوة العائلة واألصدقاء.  انشروا الخبر!

 
 

 (PPFAاجتماعات شركاء الدعوة من أولياء األمور )
 ( األخيرين لهذا العام.  سيتم تقديم العشاء في كال االجتماعين.  نرحب بجميع أفراد األسرة! PPFAدعوة لجميع اآلباء!  احفظ موعد اجتماعي )

.  سنلتقي 2022( لعام RPHSخالل هذا االجتماع، سنركز على المشاريع التي تدعم خريجين ) مساًء:  6حتى  5مايو، من  24الثالثاء  ●

 . هنا يرجى الرد على الدعوة شخصياً )سيحدد الموقع الحقاً(.  
الذي قمنا به  ( والعمل PPFAانضم إلينا في عشاء نهاية العام حيث نحتفل بعائالت ) مساًء: 6حتى  5يونيو، من   9الخميس الموافق  ●

 . هنا يرجى الرد على الدعوة معاً هذا العام.  سنلتقي شخصياً )سيحدد الموقع الحقاً(.  
( لسماع المزيد من تفاصيل االجتماع؟  أرسل بريداً إلكترونياً إلى PPFAهل تريد أن تُضاف إلى قائمة مراسالت البريد اإللكتروني التابعة إلى )

 . bmcelduff@roxburyprep.orgبريدجيت ماكلدوف على 

 مصادر 

 مايو هو شهر التوعية بالصحة العقلية ركن العافية:

http://campuncommon.org/
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en
https://campuncommon.campintouch.com/v2/login.aspx
https://campuncommon.campintouch.com/ui/forms/application/camper/App
mailto:mike@campuncommon.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyWF5RE1pNHAcYY1F0E3BGQJlfGc0BH71V63PCD68DOqxMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyWF5RE1pNHAcYY1F0E3BGQJlfGc0BH71V63PCD68DOqxMg/viewform
mailto:bmcelduff@roxburyprep.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA8n7TAiWzRakLgdLmUAloeMuEVq2_HTrifOfFl-EergzTuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA8n7TAiWzRakLgdLmUAloeMuEVq2_HTrifOfFl-EergzTuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q3awceI5LI7RTtgNivi8BAe5I0kIlKoMLvnVaBhXPeSLug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q3awceI5LI7RTtgNivi8BAe5I0kIlKoMLvnVaBhXPeSLug/viewform?usp=sf_link


 

 
" طوال الشهر المتوافق  أثنين الصحة العقلية( االستشاري للخدمة االجتماعية " Uncommonمدارس )مايو هو شهر الصحة العقلية، وحدد فريق 

تلقي الموارد الضوء على ما يمكن لألفراد عمله يومياً إلبداء األولوية  .(Mental Health America( من )BacktoBasicsمع مبادرة )#

 لصحتهم العقلية، وبناء المرونة في مواجهة الصدمات والعقبات، ودعم المكافحين. 
 

رية والتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية من الوباء المستمر إلى الظلم المستمر للعنص كان العام الماضي مليئاً بالتحديات على أقل تقدير.
الجنسية والمتحولين جنسياً وأشكال أخرى من االضطهاد المنهجي، قد يكون من الصعب تجاوز اليوم دون أن تشعر حقاً بصعوبة الوضع في  

 وبالطبع، ما يقرأ عنه بعض الناس في األخبار، يختبره اآلخرون في الواقع.  نشرة األخبار.
 

 والي نصف األشخاص في الواليات المتحدة سوف يستوفون معايير حاالت الصحة العقلية القابلة للتشخيص في مرحلة ما من حياتهم.نعلم أن ح
من  نعلم أيضاً أن المجتمعات المستهدفة بالعنصرية ورهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسياً والتمييز على أساس الجنس وأشكال أخرى 

 الممنهج يمكن أن تواجه عبئاً ثقيالً على الصحة العقلية بسبب هذه العقبات. القمع والعنف 
 

العودة إلى أساسيات موضوعات الصحة العقلية مثل التعرف على عالمات التحذير، ومعرفة  -نركز خالل شهر مايو على إبقاء األمور بسيطة 
 ى العافية العقلية، وطلب المساعدة من أجل الصحة العقلية. العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حاالت الصحة العقلية، والحفاظ عل

 
 مصادر 
 إدراك األوقات التي تحتاج فيها إلى مساعدة بشأن صحتك العقلية  ●
 ماذا تفعل عندما تحتاج إلى مساعدة  ●
 إلى أين تذهب عندما تحتاج إلى مساعدة ●
 مصطلحات واجب معرفتها ●

 
 بادروا بالعمل اليوم لحماية مدارسنا: 

( من  Uncommon( التي يمكن أن تؤثر سلباً على المدارس المستقلة مثل )CSP) ستقلة برامج المدارس الم تدرس الحكومة الفيدرالية إجراء تغييرات على

 ستؤثر التغييرات المقترحة بشدة على فروع المدارس المستقلة وفروع المدارس التي يقودها القادة الملونون. حيث افتتاح مدارس جديدة أو التوسع.
سيسافر بعض أولياء  لتصبح شبكة عالية األداء، وتستحق الفروع األخرى نفس الفرصة.( CSP( من تمويل )Uncommonاستفادت مدارس )

(  CSPتدعم )المشرعين بأنك  إلعالم  ثانية 30الرجاء تخصيص  األمور إلى العاصمة واشنطن للتصويت؛ بإمكانك أيضاً أن تجعل صوتك مسموعاً.

 شكراً لك!  وتود من وزارة التعليم األمريكية إعادة النظر في هذه المقترحات. 
 

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

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

https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%204.%20Recognizing%20When%20You%20Need%20Help%20With%20Your%20Mental%20Health.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%205.%20What%20To%20Do%20When%20You%20Need%20Help.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%206.%20Where%20to%20Go.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%207.%20Terms%20to%20Know.pdf
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/


 

 تويتر  ●

 

https://twitter.com/RoxburyPrepCS

