
 
 

 ( األعزاء، North Starعائالت )
 

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

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

NorthStar.uncommonschools.org/enroll  
 

 مستجدات المدرسة 

 السريع أثناء عطلة الربيع:  COVID-19اختبار فيروس 
من أجل ضمان قدرة جميع الطالب والموظفين على العودة من   نأمل أن تكونوا بصحة جيدة ونتطلع إلى عطلة الربيع التي تنتظرنا في غضون أسابيع قليلة.

سوف تتلقوا تفاصيل توزيع محددة   أبريل.  4وأمان، ستوزع جميع المدارس اختبارات سريعة في المنزل على الطالب في األسبوع الواقع فيه   العطلة بصحة

 أبريل.  17يرجى عدم استخدام االختبارات السريعة حتى يوم األحد الموافق  من حرمكم المدرسي. 
لن   أبريل بغض النظر عن حالة تطعيمهم. 18ع في المنزل قبل العودة إلى المدرسة يوم االثنين  نحن نشجع بشدة جميع الطالب على إجراء اختبار سري

 العودة إلى المدرسة.  د( عن Health Passيُطلب من الطالب إظهار دليل على اختبار سلبي، ولكن سيُطلب منهم إكمال )
 متى يتعين على طفلي إجراء االختبار؟   

  أبريل. 17المقدم مساء األحد الموافق  COVIDالرجاء مساعدة طفلك في إجراء اختبار  ●
  أبريل.  18إذا كانت نتيجة اختبار طفلك سلبية وشعرت أنه على ما يرام، يتعين عندئذ حضوره إلى المدرسة يوم االثنين الموافق   ●

 ماذا أفعل إذا كانت نتيجة أحد اختبار طفلي إيجابية؟ 
قد يعود طفلك   ( صباح يوم االثنين، وال ترسل طفلك إلى المدرسة، وابدأ بروتوكوالت الحجر الصحي المناسبة. Health Passبطاقة )يرجى إكمال  ●

 (. Health Passأيام إذا لم تظهر عليه أعراض واجتاز ) 5إلى المدرسة بعد  
 أين يمكنني العثور على تعليمات حول أدوات االختبار؟ 

  ع تعليمات مطبوعة يتعين عليكم اتباعها عند إجراء االختبار.تأتي أدوات االختبار م ●
حفاظ على مجتمعنا بينما ال يُطلب من الطالب إجراء االختبارات السريعة من أجل العودة إلى المدرسة، فإننا نشجعكم بشدة ونشكرك مقدماً على استعدادكم لل

 نتمنى لكم ولطفلكم عطلة صحية ومريحة!  آمناً.
 

 (: ESSERللمدارس االبتدائية والثانوية )  19-درالي إلغاثة طوارئ كوفيد الصندوق الفي
( الفيدرالية قد تم تقديمه إلى وزارة التعليم بالوالية، ونحن نعمل بجد لمواصلة دمج  ARP ESSERيسعدنا أن نشاركم خبر طلبنا األولي للحصول على منحة )

( بالحفاظ على كادرنا وتوفير التقنية األساسية والتعليم وموارد الصحة  ESSERسمح لنا تمويل ) م.هذه الموارد في تخطيطنا المستمر للعام الدراسي القاد

يمكنكم العثور على مزيد من التفاصيل في قسم االمتثال والسياسة على موقعنا على   العقلية، بجانب الحفاظ على الصحة والسالمة على رأس أولوياتنا هذا العام!
نحن بحاجة ألفكارك   لمشاركة وجهة نظرك الحالية حول استخدام هذه الموارد. هذا االستطالعيرجى إكمال  يم المستجدات بانتظام.اإلنترنت، وسنواصل تقد

 شكراً لك!  وآراءك!
 

 منسق استقطاب الطالب إعالن توظيف:
يتمتع الشخص المثالي لهذا الدور بالقدرة على التواصل المباشر مع العائالت،   بدوام جزئي!  منسق استقطاب طالب ( عن North Star Academyتبحث )
لعمل كجزء من فريق وبشكل فردي للوصول إلى هدف مشترك، ويجلب مهارات تواصل ومهارات شخصية ممتازة، وعلى دراية بأحيائنا في  ويحب ا

(Newark.ويحبها )  هنايمكنكم العثور على الوصف الوظيفي الكامل . 
 

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

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

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

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

 
 ( مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم ) تذكير:

https://uncommonschools.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Rg2G8yJ3h64Ah8
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999814564600/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999814564600/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999814564600/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
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


 

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

  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 )
  .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  ●

 
 : #LetMyChildLearnمسيرة 

للتجمع في مسيرة من أجل اختيارات المدرسة المتعلقة   2022مارس   10جميع أنحاء الوالية في  ( إلى أولياء األمور من North Starانضم أولياء أمور )

قامت ياسمين وكريستال بالدعوة في جميع   يظهر أدناه المناصرين من أولياء األمور ياسمين موريسون وأطفالها مع كريستال ويليامز. بالعائالت والطالب. 
 في نيوارك إلى مدارس عالية الجودة. أنحاء الوالية لضمان وصول العائالت  

 
 

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/


 

 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؟ 
(  Newarkؤثر على جميع المدارس العامة في )( قرارات ت 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 )
( العامة سياسات تؤثر على جميع المدارس المستقلة والمحلية في  Newarkيضع مجلس مدارس )

(Newark.) ( مجلس مدارسNewark.العامة هو المالك لعديد من مبانينا )   حيث لديهم القدرة

 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؟ 
اص  لمعرفة مكان االقتراع الخ اضغط هنا يمكنك التصويت شخصياً. هناك طريقتان للتصويت. 

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

  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
 

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

سيقود قادة الطالب في   عاماً. 18عاماً في نيوجيرسي( على التسجيل ليكونوا مؤهلين للتصويت عند بلوغهم  17طالبنا )البالغين لتشجيع  2022أبريل  5

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

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

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

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

 
 

 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: شارة إلينا في مشاركاتك أيضاً! شيئاً مميزاً لمشاركته، فال تتردد في اإل
 فيسبوك ●
 انستغرام ●

https://www.projectreadynj.org/vote/
https://voter.svrs.nj.gov/polling-place-search
mailto:info@essexcountyclerk.com
https://forms.gle/Fe2CMuAnJHBq2T3c9
https://forms.gle/Fe2CMuAnJHBq2T3c9
https://www.facebook.com/uncommon.newark
https://www.instagram.com/uncommon_newark/


 

 تويتر  ●

 

https://twitter.com/Uncommon_Newark

