
Northعائالت Star Academy،األعزاء

كل الشھور تعتبر شھر التاریخ األفریقي األمریكي عبر مدارسنا ونحن نكرم التمیز لھؤالء
الطالب كل یوم. ویسعدنا أن تتاح لنا الفرصة طوال شھر فبرایر لتكریم واالحتفال بجمیع محركي

التغییر والرواد الذین سبقونا، باإلضافة إلى الطالب واألسر والمعلمین والقادة الذین نتطلع إلیھم
كل یوم.

لیس بأحد على درایة أفضل بمتعة وحب التعلم في مدارسنا أفضل منكما جمیعاً یا عائالتنا الحالیة.
زلنا شاكرین للمجتمع الرائع الذي أنتم جمیعاً جزء منھ، ونطلب دعمكم أثناء مواصلتنا لبناء ھذاما

للتسجیلالعائالتإحالةحولمعلوماتأدناهستجدون).Uncommon(المألوفغیرالمجتمع
North(في Star Academy.(مدارسنا،حولالكلمةنشرفيلمساعدتكمبحاجةنحن

ونشجعكم بشدة على مشاركة معلومات التسجیل مع عائلتكم وأصدقائكم وزمالئكم في العمل وغیرھم ممن یریدون خیاراً مدرسیاً ممتعاً وصارماً في ذات
الوقت ألطفالھم. أنتم أفضل من قد ینقل الصورة الصحیحة عنا، ونحن قدر مساعدتكم في إدراج الطالب!

كالعادة، شكرا لكم على دعمكم وشراكتكم.

مستجدات المدرسة

:19كوفید-بفیروساإلصابةحاالتمعلوماتتذكیر:
ضروريأمرھوآمناًمدرستنامجتمععلىالحفاظفيكشركاءمعاًوعملناالوقت،ھذاخاللأولویاتنارأسعلىمجتمعناوسالمةصحةتظلتعلمون،كما

یمكنكمطفلكم.مدرسةفي19كوفید-بفیروساإلصابةحاالتمعلوماتإلىالوصولكیفیةمشاركةأردناالشفافیة،روحمنانطالقاًالھدف.ھذالتحقیق
مساًء5الساعةبحلولأربعاءكلوالموظفینللطالبالمؤكدةاإلصابةحاالتتحدیثوسیتم،ھنامنموقعناعلىالبیاناتلوحةعلىالعثور .

فبرایر11ھوللتقدیمموعدآخراآلن!مفتوحالقادمالدراسيللعامالتقدیمبابصدیق!بإحالةقم
North(تقبل Star Academy(إكمالفیمكنبالتقدیم،مھتمةعائلةتعرفكنتإذا.2023-2022الدراسيللعامالجدیدةااللتحاقطلباتحالًیا

للعائالتیمكنفبرایر.11ھوللتقدیمموعدآخر/https://northstar.uncommonschools.org/enrollالرابطعلىاإلنترنتعبرالطلبات
فروعنامنفرعكلفيالموجودةبناالخاصةالتقدیممحطةعندالتوقفأوregister@northstaracademy.orgإلىإلكترونيبریدإرسالالمھتمة

األربعة عشر.

Camp(مخیمفيالتسجیلباب Uncommon(حالیاً!مفتوح

Camp(لمخیمالسابعالصیفوصولالصبربفارغننتظرأنناإالالشتاء،فصلحلولمنالرغمعلى Uncommon!(مخیم)Camp Uncommon(
یلي:كماھيالصیفلھذاالجلساتمواعید.8وحتى3الصففيممن)Uncommon(مدارسلطلبةصیفيمبیتمخیمھو

یولیو8-یونیو1:26الجلسة●
یولیو22-یولیو2:10الجلسة●

https://northstar.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-informa
https://northstar.uncommonschools.org/enroll/
mailto:enroll@northstaracademy.org


أغسطس5-یولیو3:24الجلسة●
Camp(مخیمحولالمزیدلمعرفة Uncommon،(إنستغرامصفحةأوالویبعلىموقعنازیارةیرجى.
حضرت المخیم من قبل.إذا كنتم من أحد العائالت التيھنایرجى التسجیل من-
Camp(مخیمفيإلیناباالنضمامالمھتمةالجدیدةللعائالت- Uncommon(ھناااللتحاقطلبإلىالوصولیمكنمرة،ألول.

Camp(مخیممدیركاالھان،مایكمعالتواصلفيالترددعدمُیرجىاإلطالق،علىأسئلةأيلدیككانتإذا Uncommon(أواإللكترونيالبریدعبر
.646-634-3277علىالھاتف

مصادر

ركن العافیة:
نحتفل ھذا الشھر بفضیلة اللطف في جمیع أنحاء فصولنا الدراسیة ومجتمعنا المدرسي ومنازلنا! حیث العمل لخلق عالم لطیف ال ینتھي أبداً. ال یوجد حد

لمقدار الخیر الذي یمكننا أن نصنعھ في العالم، لكننا نحتاج إلى مساعدتك!

Random[العشوائیةالطیبةاألعمالبیومالسنوياالحتفالإلىلالنضمامندعوكم Acts of Kindness Day (RAK DAY[(الموافقالخمیسیوم
علىواآلخریننفسكعلىاللطفإضفاءعبرھایمكنكالتيالطرقبعضإلیك.MakeKindnesstheNorm#لمساعدةوكذلك2022فبرایر17

مدار الشھر!

تقویم شھر أبریل المليء باللطف
Make(صفحةتلوینمسابقة Kindness the Norm(

أفكار ألفعال تعبر عن اللطف
شارك قصة خاصة بك عن اللطف

تسجیل الناخبین:
ھيبذلكللقیامالمھمةالطرقإحدىمطلع.كمواطنالدیمقراطیةفيوالمساھمةالمشاركةمنحیويجزءالمدنیةوالمشاركةھام،انتخابيعامھو2022

میشیل أوباما لك ولعائلتك التسجیلالتي بدأتھا السیدة األولى"عندما نصوت جمیًعا"مبادرةتسّھلالتصویت، حیث المرشحین یستمعون إلى الناخبین!
للتصویت وكذلك لیكون لك صوت في مدینتك ووالیتك وحكومتك الوطنیة.

من ھاتفك - لجعل صوتك مسموعاً في كل األماكن التي تھمك، بدًء من مدرستك وإلىللحصول على طریقة سریعة وبسیطة للتسجیل - حتىأضغط ھنا
في غضوننصوت جمیًعا" مساعدتك في تسجیل األصدقاء وأفراد العائلة والمجموعات.ترقبوا المزید حول كیف یمكن لمبادرة "عندماالبیت األبیض.

ذلك، تحقق لمعرفة حالة التصویت الخاصة بك وقم بالتسجیل إذا كنت بحاجة إلى ذلك.
Northلـسفیًراكن Star GOTV!

Northأمورأولیاءعننبحثنحن Starلالنتخابأخرجمبادرةویدعمونسفراءلیكونوا)GOTV(مسؤولینالسفراءسیكونالقادمة!االنتخاباتقبل
المعلومات وللتسجیل، یرجىلمزید منعن االتصال بالعائالت وتشجیعھم على التحدیث و / أو التسجیل للتصویت في انتخابات مجلس التعلیم القادمة.

Mario.daniels@northstaracademy.orgعلىدانیلزبالسیداالتصال

دعوة عمل شركاء الدعوة من أولیاء األمور:
كأعضاء في شركاء الدعوة من أولیاء األمور، نجتمع مًعا لدعم طالبنا ومدارسنا ومجتمعاتنا، وھو أمر في غایة األھمیة. دع صوتك یكون مسموًعا من

خالل االشتراك في االجتماع التالي وتعلم كیف یمكنك أن تكون داعي للعمل!

.ھناإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفھ یرغب في المشاركة وحضور االجتماع التالي، یرجى ملء النموذج التالي بالضغط

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://www.randomactsofkindness.org/home/calendars/2022/202202_kindness_calendar.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/downloads/rakday/RAKDay_2022_coloring_page_8x11.pdf
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-ideas
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-stories
https://whenweallvote.org/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://weall.vote/Uncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
mailto:Mario.daniels@northstaracademy.org
https://forms.gle/Fe2CMuAnJHBq2T3c9


19كوفید-ضدوالتطعیملالختبارمجانیةمواقع
NJ(معلوماتمركزیحتوي COVID-19(قمنالقدالحرج.الوقتھذاخاللالتطعیمأو/واالختبارعنالبحثفيعائلتكلمساعدةالمواردمنوفرةعلى

.على ھذا الرابطالضغطیمكنك الوصول إلى القائمة من خاللبتجمیع قائمة مختصرة بالمواقع التي تقدم االختبار والتطعیم بدون حجز مسبق.

Newark(استبیان Youth Covid-19(ھدیة)للمراھقین)دوالرا25ً
Project[یودنیوارك!مراھقینأمورأولیاءإلىنداء Ready (projectreadynj[(]وUnited Way of Greater Newark (uwnewark[(

اإلنترنتعبرالسریعاالستبیانھذافيفقطشاركال!أمتطعیمھمتمإذایھمال.19كوفید-لقاحاتحولبھویشعرونالمراھقونفیھیفكرماسماع
https://bit.ly/3pdNLSaھنا!سجلدوالًرا.25واكسب

Partners(الصحةفيشركاء-عملفرصة in Health(
نحنأكبر،بشكلالجھدھذالدعمبعده.وما2022عامحتىالمجتمعیةوالعافیةالصحةووزارة)Newark(مدینةمعشراكتنامواصلة)PIH(یسر

)،Newark(فيمقرهسیكونولكن)،Newark(فيمقیماًیكونأنإلىالشخصیحتاجال.)Newark(فيكاملبدواملیعملمدینةمدیرتعیینبصدد
(Newark(فيواسعةخبرةأوخلفیةلدیھشخصتوظیفعلىحریصونونحن / (Northern New Jersey.(

)Newark(مدینةممثليیرافقوسوف)،Newark(في)PIH(لشركةالفنیةاالستشاراتوإدارةاالستراتیجيالتوجیھعنمسؤولالمدینةمدیرسیكون
.الوصف الوظیفي الكامل ھنایمكن العثور علىفي بناء وتنفیذ وتقییم استراتیجیة تحول الرعایة الصحیة األولیة.

:Gatewayجامعة
)GatewayU(ودعمتدریبعلىالمشاركونسیحصلاألعمار.جمیعمنلألشخاصاإلنترنتعبرمتاحالتكلفةومیسورمرنجامعيبرنامجھو

Gatewayزیارة:یرجىوللتسجیل،المعلوماتمنلمزیدكامل.بدوامالعملأثناءسنوات3-2خاللالبكالوریوسدرجةعلىاحصلشخصي. U |
Made for Newark (gatewayunewark.org(

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي!
ابق على اطالع دائم بالمعلومات المھمة واألشیاء المثیرة التي تحدث عبر حرمنا المدرسي من خالل متابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي. إذا كان

لدیك شیئاً ممیزاً لمشاركتھ، فال تتردد في اإلشارة إلینا في مشاركاتك أیضاً! انقر فوق الروابط أدناه للعرض ولتتابعنا:
فیسبوك●
انستغرام●
تویتر●

https://covid19.nj.gov/index.html
https://drive.google.com/file/d/18vwt84QEEAF_JWQHJAx0BCr20LGjw8m6/view?usp=sharing
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bit.ly/3pdNLSa&data=04%7C01%7CMasonan@ci.newark.nj.us%7C7b6de8c7120245831a1508d9dc719688%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637783203009535777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=gEQdFIwNoo02hKTfKj2lJhpStH/x5B8+Vqo2luUnWsI=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.pih.org/pages/employment?p=job%2Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan@ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo+GwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C/cf8=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.pih.org/pages/employment?p=job%2Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan@ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo+GwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C/cf8=&reserved=0
https://www.gatewayunewark.org/
https://www.gatewayunewark.org/
https://www.facebook.com/uncommon.newark
https://www.instagram.com/uncommon_newark/
https://twitter.com/Uncommon_Newark

