
 

   األعزاء، Camden Prepعائالت 
 

نود أن نشكركم على مرونتكم وشراكتكم المستمرة بينما نواصل مواجهة واقع   نأمل بأنكم قد حصلتم على قسط من الراحة وجددتم نشاطكم. كل عام وأنتم بخير!
  .2022يقظتنا المستمرة والمرونة مع عودتنا في عام   COVID-19من  نأو ميكرويتطلب ظهور متحور  الحياة في ظل جائحة عالمية.

لقد ألهمتنا كلمات أماندا جورمان   نعلم جميعنا كيف أنهكتنا هذه الجائحة المستمرة، وفي هذه األوقات، نعتمد على التزامنا تجاه هذا المجتمع وطالبنا وعائالتنا.
  القائلة، "السؤال ليس ما إذا كنا سنتغلب على هذا المجهول، / ولكن كيف سنتغلب على هذا المجهول معاً."  معجزة الصباح في قصيدتها 

 

 مستجدات المدرسة 

ات على طالبنا هذا  وتعلمنا من رؤية التأثير .التوجيهات الحكومية ، بما يتماشى معمازلنا ملتزمين بالحفاظ على مدارسنا مفتوحة إجراءات الصحة والسالمة: 
ى سالمة  ويبقى الحفاظ عل  المتزايدة أثناء الجائحة، أن التعليم الشخصي ضروري للتطور األكاديمي والصحة العقلية والجسدية للطالب.  األدلة العام ومن

 ستجد أدناه تذكيراً بتدابير الصحة والسالمة التي نواصل تنفيذها. موظفينا وطالبنا هو أولويتنا القصوى.

 على جميع الطالب والموظفين ارتداء قناع الوجه في المدرسة.  سياسة ارتداء قناع الوجه: ●
● HealthPass  : على جميع الموظفين والطالب والزوار( استخدامHealthPass.قبل الدخول إلى مبنى المدرسة )   يضمن ذلك قيام كل شخص

 بدوره لتقليل االنتشار من خالل التعرف على األعراض المحتملة واإلبالغ عنها أو عن التعرض لها. 
 يناير. 4تم توزيع االختبارات السريعة المجانية على الطالب والموظفين قبل عودة الطالب في   االختبار السريع: ●

 ( مجمع الكتشاف أي حاالت بدون أعراض في المدرسة. PCRنختبر كل أسبوع جزءاً من موظفينا وطالبنا عبر اختبار ) االختبار الجماعي:  ●

، ستتاح الفرصة للطالب اللذين لم يتلقوا اللقاح وال يظهروا أعراض والذين تم تحديدهم على أنهم  11/1من   ابتداء سياسة االختبار والبقاء:  ●

طالما استمروا في   أيام في المدرسة. 10مخالطين في المدرسة )واتبعوا جميع بروتوكوالت الصحة والسالمة( إلجراء اختبار سريع كل يوم لمدة  

 أعراض، يمكنهم البقاء في الفصل ومواصلة التعلم.  إظهار نتائج اختبار سلبية وبدون
 يتم تنظيف مدارسنا بشكل احترافي يوميًا.  النظافة: ●

 : 19-معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد  تذكير:
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.  19- علومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيدانطالقاً من روح الشفافية، أردنا مشاركة كيفية الوصول إلى م لتحقيق هذا الهدف. 

  مساًء.  5وسيتم تحديث حاالت اإلصابة المؤكدة للطالب والموظفين كل أربعاء بحلول الساعة  ،هناالعثور على لوحة البيانات على موقعنا من 
 

 مارس.  4الموعد النهائي هو   باب التقديم للعام الدراسي القادم مفتوح اآلن! نداء لكل األشقاء! 
مع توفر محدود للمقاعد، نريد أن نتأكد من  .2023- 2022( حاليًا طلبات التحاق الطالب الجدد للعام الدراسي  Camden Prepتقبل ) نداء لكل األشقاء!

ا إلكترونيًا إلى أو أرسل بريدً  www.onecamden.orgتقدم بطلبك اليوم على  (! Camden Prepإعطاء األولوية األولى ألشقاء وشقيقات طالب )

cpenroll@camden-prep.org.   مارس 4الموعد النهائي هو . 
فبدون طلب ألتحاق، سيتم وضع طلبات التقديم الخاصة   يتم اختيار طلبات ألتحاق األشقاء أوالً في القرعة، ولكن يجب أن يكون الطلب مسجالً في الملف. 

  بأخوة الطالب الجدد على قائمة االنتظار.

   !2023- 2022للعام الدراسي  11عدنا أن نذكركم بتوفر الصفوف لدينا بداية من رياض األطفال وحتى الصف  يس

 مصادر 

 ركن العافية: 
 موارد العافية لشهر يناير 

https://www.youtube.com/watch?v=XOieGJl6g4s
https://www.youtube.com/watch?v=XOieGJl6g4s
https://www.youtube.com/watch?v=XOieGJl6g4s
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.nber.org/papers/w29497
https://www.nber.org/papers/w29497
https://www.nber.org/papers/w29497
https://www.nber.org/papers/w29497
https://camdenprep.uncommonschools.org/covid19-positive-cases-info/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
http://www.onecamden.org/


 

 تفادي العاصفة  ●
 تقويم يناير السعيد ●
 تمرين االسترخاء  ●
 حلقة تأمل مصغرة - دعك من التوتر  ●

 
 عيادات التطعيم العائلية: 

( من الساعة  River Road, M-F 3213( الموجودة في )Miguelعاًما في صيدلية )  11- 5لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  19- تتوفر لقاحات كوفيد

 هناك مزيد من المعلومات في هذا المنشور.  مساًء. 5صباًحا حتى   10
 

 انضم إلينا:  - تحالف دعوة أولياء األمور  
، وتخدم مجتمع Camden Prepهل تعتبر نفسك داعية مهتماً باالنضمام إلى مجموعة من العائالت التي تدعم بعضها البعض، وتدافع عن مدارس  

Camden إذاً تحالف دعوة أولياء األمور في   على مجال أوسع؟Camden Prep !إلكمال استبيان االهتمامات أو   انقر هنا هي المجموعة المناسبة لك

  للحصول على مزيد من المعلومات. victoria.glover@uncommonschools.orgعلى  Victoria Gloverتواصل مع 
 

 
 
 العائلية: مساعدة الوجبات  

ظهًرا، في    12صباحاً حتى   10:30يفتح المخزن لدينا كل ثالثاء وأربعاء وجمعة من الساعة  :Camdenفي   Touch New Jerseyمخزن طعام  ●

549 State St  فيCamden  .)لست بحاجة ألن  ال توجد متطلبات لألهلية أو الهوية أثناء الجائحة. )باإلضافة إلى خيارات محدودة أيام الجمعة

- 904-856 للحصول على استجابة فورية:  Paul Balkamيرجى االتصال بمدير الخدمات اللوجستية،  لتلقي الطعام. Camdenتكون من سكان 

  info@touchnewjersey.orgأو  8090
 26th Street andالواقعة في  Christusمساًء من الطابق السفلي لكنيسة  6:30حتى    2:30كل ثالث أربعاء من  بالحي: SSJمائدة طعام مركز  ●

Hayes Street, Camden, NJ 08105 
لديك   و.على النح Camdenويكون جدول  -سنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة، مع متابعة بعيدة اجتماعيًا Virtua Mobile Market :سوق  ●

  . VirtuaMFM@virtua.orgأسئلة، ال تتردد في مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على 
 أيام الثالثاء: ○

■  Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: 11:30  مساءً  12:30صباحاً حتى 
■ Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: 1:30  مساء  4:30حتي 

 األربعاءأيام  ○
 مساءً  2:30مساًء إلى   1:30من  :Haddon Avenue, Camden 1601مركز أوزبورن لصحة األسرة،  ■
 .(Mt. Ephraim Aveللصحة والعافية، قسم الطوارئ، ساحة انتظار السيارات )أدخل من   Virtua Camdenمركز  ■

1000 Atlantic Ave.: 11:30   ظهراً.  14:30صباحاً حتى 
  أيام الخميس ○

■ Farnham Park, 1648 Baird Blvd, Camden: 1:30   مساء  4:30حتي 
لمزيد من  964.6771  856اتصل على  . Federal Street, Camden 1514وجبات الطعام والبقالة، ستجدها في   Cathedral Kitchenتقدم  ●

  مساًء: 1والسبت، من الظهر حتى مساًء   5حتى   3:15أيام األربعاء   ليس هناك حاجة ألي مستندات ورقية.  -المعلومات  
المخزن متاح ألي   ( على مخزن طعام من اختيار العميل في بيئة شبيهة بالتسوق.Kroc Salvation Army Camden Kroc Centerيحتوي ) ●

لتحديد موعد  4871- 379- 856يمكن ألي شخص في احتياج إلى طعام االتصال بالرقم   من سكان نيوجيرسي الذين يقدمون دليالً على اإلقامة.

 للمزيد من المعلومات.  هناأضغط  بدون تكلفة.
يتم توفير   ، سوقاً للمزارعين الشبان كل ثالثاء أمام المركز.(Kaighns Avenue, Camden 278( في ) The Neighborhoodيوفر مركز )  ●

 والخضروات الطازجة والعضوية، ولكن تختلف مبيعات المنتجات حسب ما يتم حصاده الفواكه  
 

 موارد المجتمع: 
انقر   مساًء للمساعدة في الواجبات المنزلية. 3تفتح األبواب الساعة   .8إلى  3( برنامجاً مجانياً بعد المدرسة للصفوف من  Mighty Writersتقدم ) ●

https://www.gonoodle.com/videos/W2gvKX/weather-the-storm
https://www.actionforhappiness.org/media/1077175/jan_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fTzXFPh6CPI
https://www.youtube.com/watch?v=c1Ndym-IsQg
https://forms.gle/naFRqrNoeHaobcv59
mailto:victoria.glover@uncommonschools.org
https://www.virtua.org/about/eat-well/mobile-farmers-market
https://easternusa.salvationarmy.org/camden-kroc/help/


 

 cbuck@mightywriters.orgراسل للتسجيل أو  هنا
توم مارتن،   لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال: .Camdenالمكتبات المنبثقة لديها كتب مجانية في العديد من مواقع   ●

6992-kennedyper@aol.com (856) 308.  المواقع واأليام هنا:شاهدhttps://camdencountypopuplibrary.org/programs/  
 

 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي! 
نتطلع دائماً إلى إبراز طالبنا على وسائل التواصل   اإلجتماعي.ابق على اطالع دائم بما يحدث عبر مدارسنا من خالل متابعتنا على وسائل التواصل 

 .Facebookcamdenprepأو  Instagramuncommon_camdenprepإذا كانت لديك صور تريد مشاركتها، فضع عالمة لنا على   االجتماعي!
 denprep@gmail.comsmile4cam.إلرسال صورك أو إرسالها إلينا عبر البريد اإللكتروني على  النقر هنايمكنك أيضاً 

 فيسبوك ●
 انستغرام ●

 
 اليوم!  التسجيل من خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن 

  
 . هناإذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني إليك، فيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية 

https://mightywriters.org/join-mighty-writers/
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchBlDy9tlqhQWliTg5ov4YLAtZ7egrcJgV-yaHuuN0gRrN3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchBlDy9tlqhQWliTg5ov4YLAtZ7egrcJgV-yaHuuN0gRrN3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchBlDy9tlqhQWliTg5ov4YLAtZ7egrcJgV-yaHuuN0gRrN3Q/viewform?usp=sf_link
mailto:smile4camdenprep@gmail.com
https://www.facebook.com/camdenprep/?fref=ts
https://www.instagram.com/uncommon_camdenprep/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

