
 

 ( األعزاء،Roxbury Prepعائالت )

يغمرنا الشعور بالفخر بهذه الحظة، حيث تمثل بداية الرحلة إلى وعبر الكلية لهؤالء الطالب   احتفلنا الشهر الماضي بإنجاز رئيسي: قرعة الطالب الجدد!
ال يسعنا الشعور بالفخر نحو   الفرص وتجهز طالبنا لتحقيق أحالمهم.مهمتنا في صميم منظمتنا هي: خدمة مجتمعاتنا بمدارس عامة متميزة تسد فجوة  الجدد.

 ( ونأمل أن ترحبوا بهم ترحيباً حاراً في الخريف! Roxbury Prepالترحيب بهؤالء الطالب في عائلة ) 
مدارسنا على   في غضون ذلك، إذا كنتم تعرفون أي شخص يسعى للحصول على تعليم عالي الجودة لطالبه، فشجعه على التقدم إلى إحدى 

RoxburyPrep.uncommonschools.org/enroll  
 

 مستجدات المدرسة 

 تغيرات بخصوص تدابير التباعد االجتماعي: 
يسعدنا إبالغكم بأن عدد   .COVID-19نواصل العمل عن كثب مع لجنة بوسطن الصحية ومناطق أخرى عبر المدارس غير المألوفة لمراقبة حالة جائحة 

بشكل مطرد في بوسطن خالل األسابيع األربعة الماضية، وكذلك لم يتم إبالغنا بأي حاالت إيجابية داخل مجتمع مدرستنا في األسابيع  الحاالت ضل ينخفض 
تعليمية المترتبة مارس.  نحن متحمسون لآلثار ال 28بناًء على هذه األرقام، قمنا بإلغاء تدابير التباعد االجتماعي اعتباراً من االثنين الموافق  العديدة الماضية. 

 ، واجتماعات المجتمع، والتربية البدنية، وغيرها من المزيد. ((WINعلى ذلك عندما نفكر في كتل 
سنتابع البيانات عن كثب مع   تتبع هذه التوصية نهجنا المنتظم إلزالة طبقات تدابير الصحة والسالمة. .البيانات لم يُتخذ هذا القرار باستخفاف ويعتمد أساساً على

نواصل العمل عن كثب مع لجنة بوسطن الصحية لتحديد الطبقات التي   المثل.كل إزالة لطبقة، وسنوصي فقط بإزالة طبقة إضافية إذا كانت البيانات تدعم 
 يجب إزالتها والتوقيت المحدد للتنفيذ، وسنواصل اطالعكم على آخر المستجدات بينما نراقب تلك البيانات. 

على هذا النحو، سنواصل مراقبة الوضع   لوقت.كما ظل الحال على مدار العامين الماضيين، تطورت إرشادات الصحة العامة وستستمر في التطور بمرور ا
قد تتغير هذه السياسة مرة أخرى لتنص على وجوب إتباع تدابير التباعد االجتماعي إذا الحظنا ارتفاع في حاالت العدوى أو   وتكييف نهجنا وفقاً لذلك.

 اإلصابة. 
 

 قدم اآلن! 
إذا كنت تعرف أي عائالت   .2023- 2022حاليًا طلبات التحاق الطالب الجدد للعام الدراسي نقبل  (! Roxbury Prepتمت إعادة فتح باب التسجيل في )

( الحاليون  Roxbury Prepال يحتاج طالب )roxburyprep.org/enroll .ر اإلنترنت على أو اطلب منها التقدم عب أرسل معلوماتها هنامهتمة بالتسجيل، 

 admission@roxburyprep.org.تواصل معنا على  لديكم أسئلة؟  إلى إعادة التقديم.
 

 (! Roxbury Prepجمع األصوات في ) يوم

سيكون الهدف   مساًء!  1:30  - صباحاً  10:00أبريل، من الساعة  2( يوم السبت الموافق  Roxbury Prepيرجى االنضمام إلينا في يوم جمع األصوات في )

 (.Roxbury Prepأنحاء المدينة بفرصة االلتحاق بمدرسة )( وتعليق النشرات وإعالم جيراننا في جميع Bostonمن هذه المبادرة هو التجول في أحياء )
(.  Regina Rd 22( في )Lucy Stoneسنلتقي في حرم ) سيتم توفير وجبة غداء، كما سيحصل جميع الحضور على قميص أثناء قضاء وقت ممتع!

  مارس ألغراض طلب الغداء. 31يوم الخميس  الرد على دعوة الحضور هنا يرجى
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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
mailto:admission@roxburyprep.org
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e855983150&e=fee9230148
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e855983150&e=fee9230148


 

 
 

 : Covid-19حاالت اإلصابة بفيروس   معلومات 
أمر ضروري  كما تعلمون، تظل صحة وسالمة مجتمعنا على رأس أولوياتنا خالل هذا الوقت، وعملنا معاً كشركاء في الحفاظ على مجتمع مدرستنا آمناً هو  

يمكنكم  في مدرسة طفلكم.  Covid-19إلصابة بفيروس  انطالقاً من روح الشفافية، أردنا مشاركة كيفية الوصول إلى معلومات حاالت ا لتحقيق هذا الهدف. 

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

 Kode with Klossy فرصة للتسجيل في مخيم صيفي: 
ستقام الفرصة الخاصة بتعليم  عاماً! 18و  13( باب التقديم لجميع الطالب المهتمين من الجنسين والذين تتراوح أعمارهم بين Kode with Klossyفتح مخيم ) 

(STEM المثيرة هذه في الصيف القادم وهي )ة داعمة  ينضم المشاركون إلى بيئ  .افتراضي مخيم ترميز مجانية لمدة أسبوعين تُقدم بشكل شخصي أو  تجربة

 ال يتطلب األمر خبرة سابقة في الترميز!  جزء؟   أفضلما هو  ومتنوعة وشاملة حيث سيتعلمون إنشاء موقع ويب أو تطبيق هاتف محمول أو تصور البيانات.
يرجى مالحظة أن   لمزيد من المعلومات أو للتقديم.   kodewithklossy.com/applyقم بزيارة يرجى تشجيع الطالب المؤهلين للتقدم لهذا البرنامج الرائع!

 أبريل.  10أخر ميعاد لتقديم الطلبات هو  
 لديكم. لطرح أي أسئلة قد تكون  applications@kodewithklossy.comيُرجى التواصل مع 

 
 حملة التبرع بالزي المدرسي: 

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

يرجى التواصل مع راشيل كامنخواني، مساعد الدعم المدرسي   !( اإلعدادية وتشجيعهم على مساعدتنا في الوصول إلى هدفناRoxbury Prepشبكة مدرسة )

 . Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.orgإذا كانت لديكم أسئلة على 
 

 ( مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم ) تذكير:

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

  مواعيد الجلسات لهذا الصيف هي كما يلي: .8وحتى  3( ممن في الصف Uncommonمخيم مبيت صيفي لطلبة مدارس ) 
 يوليو  8  -يونيو   26 :1الجلسة   ●

https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://kodewithklossy.com/apply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://kodewithklossy.com/apply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
mailto:applications@kodewithklossy.com


 

 يوليو  22  -يوليو   10 :2الجلسة   ●
 أغسطس  5  -يوليو   24 :3الجلسة   ●

 . إنستغرامصفحة موقعنا على الويب أو   زيارة، يرجى   Camp(Uncommonلمعرفة المزيد حول مخيم )
  .قبل يرجى التسجيل من هنا إذا كنتم من أحد العائالت التي ذهبت من   -
  .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 

 مصادر 

 موارد العافية لشهر أبريل  ركن العافية:
 أبريل المفعم بالنشاط  ●
 كل، العب، أنمو!  ●
 تحديد وقت استخدام األجهزة اإللكترونية لزيادة حركة الجسم  ●
 زيادة حركة األسرة  ●
 أنشطة وقت اللعب  ●

 
 حملة تسجيل الناخبين: 
( حملة تسجيل الناخبين في المدارس الثانوية بدءاً  Uncommonتنظم مدارس ) أصواتهم مسموعة.التصويت هو وسيلة مهمة لجعل  أصوات طالبنا مهمة.

سيقود قادة الطالب   عاماً. 18عاماً في ماساتشوستس( على التسجيل ليكونوا مؤهلين للتصويت عند بلوغهم  16لتشجيع طالبنا )البالغين  2022أبريل  5من 

ساعد مجتمع مدرسة طفلك   (.Memorial dayأقرانهم بهدف تسجيل أكبر عدد ممكن من الطالب بحلول يوم الذكرى )في مدارسنا الثانوية الجهود لتسجيل 

 يرجى دعم طالبنا من خالل تشجيعهم على التسجيل والمشاركة!  الثانوية على العمل كنموذج للمشاركة المدنية.
 

 : Covid-19عيادات لقاح 
إلى جانب ارتداء األقنعة وإجراءات التباعد االجتماعي وغسل اليدين المتكرر،  لحفاظ على سالمتنا وسالمة مجتمعاتنا.أداة مهمة وفعالة ل Covid-19يعد لقاح 

كأحد المصادر إذا كنت   هذا الموقع يرجى استخدام نحن نشجع جميع الطالب وأفراد األسرة على تلقي اللقاح. .Covid-19سيساعدنا اللقاح في إنهاء جائحة 

 ة تطعيم بالقرب. بحاجة إلى موقع عياد
 

 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي! 
إذا كان لديك   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: أيضاً!  شيئاً مميزاً لمشاركته، فال تتردد في اإلشارة إلينا في مشاركاتك
 فيسبوك ●
 انستغرام ●
 تويتر  ●

 

http://campuncommon.org/
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en
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
mailto:mike@campuncommon.org
mailto:mike@campuncommon.org
https://actionforhappiness.org/sites/default/files/Apr%202022.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/screen-time-log.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/get-active/activity-plan.htm
https://www.playworks.org/game-library/
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS

