
  

  ) األعزاء،Roxbury Prepعائالت (

كل يوم في مدارسنا، نكرم النساء اللواتي شقن طريقًا لجميع طالبنا. وفي شهر تاريخ المرأة هذا، نحن  
متحمسون إلتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على المساهمات الهائلة التي قدمتها القيادات النسائية ألمتنا 

نحتفل بشخصيات ملهمة مثل إيرين جاكسون، أول امرأة سوداء تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في   ومدارسنا.
إيرين ليست فقط حاصلة على ميدالية ذهبية أولمبية، ولكنها نموذج   متر.  500مسابقة التزلج السريع لمسافة  

رجت مع مرتبة الشرف من يحتذى به للنساء في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تخ
نحيي مجتمعنا من النساء اللواتي يدعمن مدارسنا وعائالتنا وطالبنا  قسم علوم وهندسة المواد بجامعة فلوريدا.

القادة والمعلمون واألخصائيون االجتماعيون وأعضاء فريق العمليات هم البنية األساسية لمجتمع  - كل يوم 
)Uncommon .(  

  مستجدات المدرسة 

  : 19-كوفيد  لقاحات 
إلى جانب ارتداء األقنعة وإجراءات التباعد االجتماعي وغسل اليدين المتكرر،  أداة مهمة وفعالة للحفاظ على سالمتنا وسالمة مجتمعاتنا. 19-يعد لقاح كوفيد

كأحد المصادر إذا كنت   هذا الموقعخدام يرجى است  نحن نشجع جميع الطالب وأفراد األسرة على تلقي اللقاح.  . 19-سيساعدنا اللقاح في إنهاء جائحة كوفيد
  بحاجة إلى موقع عيادة تطعيم بالقرب. 

 
  : 19-معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 

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

  مساًء.  5كدة للطالب والموظفين كل جمعة بحلول الساعة ، وسيتم تحديث معلومات حاالت اإلصابة المؤهنا على موقعناالعثور على لوحة البيانات 
 

  ) مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم (

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

  . إنستغرامصفحة موقعنا على الويب أو   زيارة، يرجى  )(Camp Uncommonلمعرفة المزيد حول مخيم  
   . عائالت التي حضرت المخيم من قبلإذا كنتم من أحد ال هنايرجى التسجيل من  -
   .هنا) ألول مرة، يمكن الوصول إلى طلب االلتحاق Camp Uncommonللعائالت الجديدة المهتمة باالنضمام إلينا في مخيم ( -

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

  



  

  مصادر 

  ركن العافية: 
  موارد العافية لشهر مارس: 

الخاص بنا إلنشاء اللحظات    تقويم شهر مارس اليقظيدعوك  يركز ركن العافية لهذا الشهر على اليقظة والوعي بالذات وما يحيط بها وعيش اللحظة الحاضرة.
  التي تركز على استخدام حواسك بعمق والتباطؤ عندما تشعر بضيق الحياة وكيفية االستمتاع بها.

 
   تسجيل الناخبين:

 ) أن المشاركة المدنية وممارسة الحق في التصويت أمران مهمان لطالبنا وأعضاء مجتمعاتنا.Uncommonيعتقد مجتمع ( انتخابية مهمة.هي سنة  2022
عبير عن الوحيد للت  تؤثر االنتخابات المحلية (مجلس المدرسة، على سبيل المثال) وانتخابات الوالية واالنتخابات الوطنية علينا جميعاً، وتصويتك هو الطريق

) على تشجيع تسجيل الناخبين في مدارسنا الثانوية بقيادة طالبنا لتسجيل أقرانهم (األشخاص المؤهلون البالغون من  Uncommonسيعمل مجتمع ( صوتك!
 مارس مع االئتالف الوطني عبر اإلنترنت 16) وأفراد األسرة والمجتمع، بدءاً من Massachusettsعاماً من قاطني  16العمر 

#ourVoteYourPower Pep Rally!Y  
 ئلتك وأصدقائك حول أهمية التصويت.في غضون ذلك، نشجعك على إجراء مناقشات مع عا ترقبوا المزيد من التفاصيل في مدرستكم قريباً!

#UncommonVotes    
 

  أسبوع مناصرة المدارس المستقلة 
أسبوع المناصرة االفتراضي على مستوى الوالية،   ) العامة المستقلةMassachusettsجمعية مدارس ( ، تستضيف  2022مارس  11مارس إلى  7من 

انضم إلينا في مناصرة   ) المشاركة في هذه الفرصة المهمة لضمان سماع أصوات مجتمعنا من قبل المسؤولين المنتخبين لدينا.Roxbury Prepويسعد (
  )! Massachusetts) و(Bostonاحتياجات المدارس المستقلة عبر ( 

  :يمكنك المناصرة بطريقتين
   .مساءً  8:00  -  7:00مارس من   7االثنين  يوم   رالي االنطالق االفتراضيانضم إلينا في   . 1
من   انضم إلينا وإلى أعضاء مجتمع المدارس العامة المستقلة اآلخرين من جميع أنحاء الوالية كل يوم على مدار األسبوع الذي يبدأ في السابع . 2

، مثل إرسال بريد إلكتروني إلى المشرعين والنشر على وسائل التواصل  لة ومؤثرةإجراءات مناصرة سريعة وسهمارس عبر االنخراط في 
   ) جميع الموارد التي تحتاجها التخاذ إجراءات كل يوم.MCPSAستشارك (  االجتماعي.

يستحقونه عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على مجتمع  ، ويمكننا معاً إظهار القوة عبر األرقام والتأكد من أن قادتنا المنتخبين يفكرون في شبابنا وما صوتك مهم
  مدرستنا.

     . اآلن هنا يرجى التسجيل للمشاركة في أسبوع المناصرة،
أو تواصل مع بريدجيت ماكلدوف على   األسئلة الشائعة حول أسبوع المناصرة  إذا كانت لديك أسئلة حول أسبوع المناصرة، فراجع

bmcelduff@roxburyprep.org. !نحن ممتنون لشراكتكم ودعمكم المستمر   
 

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

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

 


