
  

  ) األعزاء، North Starعائالت (

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   ومدارسنا.
إيرين ليست فقط حاصلة على ميدالية ذهبية أولمبية، ولكنها   متر. 500في مسابقة التزلج السريع لمسافة  

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

القادة والمعلمون واألخصائيون االجتماعيون وأعضاء فريق العمليات هم   - وعائالتنا وطالبنا كل يوم 
  ). Uncommonالبنية األساسية لمجتمع (

 

  مستجدات المدرسة 

  ): New Jerseyات ارتداء قناع الوجه في (متطلب
) األخيرة لإلرشادات حول ارتداء أقنعة  New Jersey) لمستجدات وزارة الصحة / وزارة الصحة في (NSAمن المحتمل مشاهدة الكثير من أعضاء مجتمع (

يقع تشغيل المدارس   ) اآلن بمثابة منطقة مستقلة. North Starتُعتبر ( الوجه في المدارس، والتي أعطت المناطق سلطة تقديرية التخاذ قرارات مستقلة.
 في التحسن.  19- حيث تستمر الظروف المتعلقة بـ كوفيد كوفيد الصحي واآلمن على رأس أولوياتنا، ونقوم حالياً بمراجعة جميع ممارسات التخفيف من جائحة 

أثناء تقييمنا المستمر للوضع، سنقوم   لنفاذ على جميع الطالب والموظفين.في الوقت الراهن، ستظل سياسة ارتداء قناع الوجه سارية المفعول وواجبة ا 
   بتحديثكم بأي تغييرات تطرأ على سياسة ارتداء قناع الوجه وسياسات الصحة والسالمة األخرى.

 
  ) مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم (

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

   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 (
   إذا كنتم من أحد العائالت التي حضرت المخيم من قبل.  هنايرجى التسجيل 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 



  

  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.

 
  مارس هو شهر العمل االجتماعي! 

هو "اآلن هو الوقت المناسب للعمل   2022ال بشهر مارس من كل عام باعتباره شهر العمل االجتماعي وموضوع شهر العمل االجتماعي أثناء يتم االحتف
  االجتماعي". 

ل حيث أن الخدمات دعم  ومع ذلك، فإن المزيد من الناس يدخلون هذا المجا الحاجة إلى األخصائيين االجتماعيين كبيرة والوقت مناسب دائماً للعمل االجتماعي.
  19- هذا صحيح خاصةً أثناء استمرار أمتنا في مواجهة جائحة كوفيد الحياة النفسية التي يقدمها األخصائيون االجتماعيون مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.

  2022كون موضوع شهر العمل االجتماعي تلك هي األسباب خلف  والعنصرية النظامية وعدم المساواة االقتصادية واالحتباس الحراري واألزمات األخرى.
  يحمل شعار "اآلن هو الوقت المناسب للعمل االجتماعي". 

) تدريبهم على مستوى الماجستير للتأكيد على أهمية جميع جوانب حياة الطفل، والتعاون مع  North Starيستخدم األخصائيون االجتماعيون بالمدرسة في (
امنح األخصائي االجتماعي في الحرم المدرسي   ر، وربط الطالب واألسر بالخدمات الالزمة والدعوة لرفاهية الجميع.المعلمين، والموظفين، وأولياء األمو 

   لطفلك بعض الحب والفرح هذا الشهر للمساعدة في االحتفال!
 

  تسجيل الناخبين 
 ق في التصويت أمران مهمان لطالبنا وأعضاء مجتمعاتنا.) أن المشاركة المدنية وممارسة الح Uncommonيعتقد مجتمع ( هي سنة انتخابية مهمة. 2022

الوحيد للتعبير عن  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!
 YourVoteYourPower# مارس مع االئتالف الوطني عبر اإلنترنت 16) وأفراد األسرة والمجتمع، بدءاً من New Jerseyعاماً من قاطني  17العمر 

 Pep Rally!  
 في غضون ذلك، نشجعك على إجراء مناقشات مع عائلتك وأصدقائك حول أهمية التصويت. ترقبوا المزيد من التفاصيل في مدرستكم قريباً!

#ommonVotes  Unc  
 

  2022أبريل  19) الموافق Newarkستنعقد انتخابات مجلس مدرسة (
  األسئلة الشائعة: 

) العامة على الرغم من أن  Newarkهل أحتاج إلى التصويت في انتخابات مجلس مدارس ( 
  طفلي يدرس في مدرسة مستقلة؟ 

)  Newarkالمدارس العامة في () قرارات تؤثر على جميع Newarkيتخذ مجلس مدارس ( نعم!
   ). North Starبما في ذلك ( -

  ) العامة؟ Newarkلماذا يُعد المهم جداً بالنسبة لي التصويت لمجلس التعليم لمدارس ( 
 ) العامة أوالً!Newark) تتدفق عبر مجلس مدارس ( North Starجميع األموال الواردة إلى (

ثر على جميع المدارس المستقلة والمحلية في  ) العامة سياسات تؤNewarkيضع مجلس مدارس (
)Newark.( ) مجلس مدارسNewark.حيث لديهم القدرة   ) العامة هو المالك لعديد من مبانينا

  على منعنا من إجراء ترقيات مطلوبة بشدة لبعض منشآتنا! 
  أنا غير مسجل للتصويت، كيف يمكنني التسجيل؟ 

   لن يستغرق األمر سوى بضع دقائق. للتسجيل. اضغط هنا
  كيف اصوت بعد التسجيل؟ 
لمعرفة مكان االقتراع الخاص   اضغط هنا يمكنك التصويت شخصياً. هناك طريقتان للتصويت. 

  بك.
  أو 
إذا قمت بالتسجيل للتصويت وترغب في التصويت عن طريق   عبر البريد.  يمكنك التصويت 

   االقتراع بالبريد (بما في ذلك رسوم البريد)، فيرجى التواصل مع
  كيف أطلب التصويت عبر نموذج البريد؟ 

- 621-4922أو اتصل على  info@essexcountyclerk.comإما عبر البريد اإللكتروني 
  لطلب النموذج.  973

 
  2022مارس   10مسيرة المدارس المستقلة وإرسال بريد إلكتروني إلى المفوض في 



  

  

ى ذلك، رفض الحاكم مورفي  باإلضافة إل ) للعام الثاني على التوالي.North Starأن الحاكم مورفي رفض طلب توسعة (  في األخبار ربما تكون قد رأيت
) في الحصول على مساحة في  North Starسيستمر جميع الطالب المسجلين حالياً في ( طلبات العديد من المدارس المستقلة من المستوى األول عبر الوالية.

)North Star .ب على مقاعد (ومع ذلك، فإن هذا الرفض يمنعنا من التوسع لتلبية الطل  ) حتى تخرجهم من الصف الثاني عشرNorth Star  في (
)Newark.( .قادت ياسمين موريسون، مواطنة  2022مارس  10في  لمدة عامين، تجاهل الحاكم مورفي أصوات عائالتنا وأصوات الوالية بأكملها ،
)North Star)) "مجموعة مناصرة من أولياء األمور "أولياء أمور دون اعتذار ،Unapologetic Parents) ،) وجمعية مدارسNew Jersey  (

 ن وإلى المسيرة.سيتم توفير الوجبات وكذلك الموصالت م  .للدعوة إلى تعزيز االختيارات المرغوبة من أولياء األمور )Trentonالعامة المستقلة تجمعاً في (
   يشتمل الرابط على بيانات االتصال بياسمين. للتسجيل. هذا الرابط إذا كنت مهتماً بحضور المسيرة، الرجاء الضغط على

  مسبقاً إلى مكتب الحاكم ووزارة التعليم. إلرسال خطاب مكتوب  اضغط هنا نت غير قادر على حضور المسيرة ولكنك تريد التعبير عن صوتك،إذا ك

  دعوة عمل شركاء الدعوة من أولياء األمور:  
دع صوتك يكون مسموًعا من خالل   كأعضاء في شركاء الدعوة من أولياء األمور، نجتمع معًا لدعم طالبنا ومدارسنا ومجتمعاتنا، وهو أمر في غاية األهمية.

  وتعلم كيف يمكنك أن تكون داعي للعمل! االشتراك في االجتماع التالي 
  . هنا إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يرغب في المشاركة وحضور االجتماع التالي، يرجى ملء النموذج التالي بالضغط

  
 

  19-مواقع مجانية لالختبار والتطعيم ضد كوفيد 
لقد قمنا   طعيم خالل هذا الوقت الحرج.على وفرة من الموارد لمساعدة عائلتك في البحث عن االختبار و / أو الت  ) NJ COVID-19مركز معلومات (يحتوي 

  . الرابط  الضغط على هذايمكنك الوصول إلى القائمة من خالل  بتجميع قائمة مختصرة بالمواقع التي تقدم االختبار والتطعيم بدون حجز مسبق.
 

  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: مشاركاتك أيضاً! شيئاً مميزاً لمشاركته، فال تتردد في اإلشارة إلينا في 
  فيسبوك ●
  انستغرام ●
  تويتر  ●

 


