
األعزاء،Camdenعائالت

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. ما زلنا
شاكرین للمجتمع الرائع الذي أنتم جمیعاً جزء منھ، ونطلب دعمكم أثناء مواصلتنا لبناء ھذا المجتمع غیر

Camden(فيللتسجیلالعائالتإحالةحولمعلوماتأدناهستجدون).Uncommon(المألوف
Prep.(معلوماتمشاركةعلىبشدةونشجعكممدارسنا،حولالكلمةنشرفيلمساعدتكمبحاجةنحن

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

Camden(إلىباالنضماممھتماًیكونقدطالبتعرفھل Prep؟(
Camden(تقبل Prep(ً األطفالریاضمنللصفوفالجددالطالبتسجیلطلباتحالیا
مھتمةعائالتأيتعرفكنتإذا.2023-2022الدراسيللعامعشرالحاديالصفإلى

اإلنترنت علىأو اطلب منھا التقدم عبرأرسل معلوماتھا ھنابالتسجیل،
camdenprep.org/enrollتواصلأسئلة؟لدیكممارس.4الموافقالنھائيالموعدقبل

.enroll@camden-prep.orgعلىمعنا

Camden(فيللتسجیلجاھزینشقیقةأوشقیقلدیكھلوالشقیقات!لألشقاءاألخیرالنداء Prep(؟

https://camdenprep.uncommonschools.org/22-23-school-year-enrollment-organic/
http://camdenprep.org/enroll
mailto:enroll@camden-prep.org


Camden(طالبوشقیقاتألشقاءاألولىاألولویةإعطاءمننتأكدأننریدالمقاعد،فيمحدودتوفرمع Prep!(علىالیومبطلبكتقدم
www.onecamden.orgإلىإلكترونیاًبریداًأرسلأوenroll@camden-prep.org.طالبیحتاجال)Camden Prep(إعادةإلىالحالیون

ألتحاق،طلبفبدونالملف.فيمسجالًالطلبیكونأنیلزمولكنالقرعة،فيأوالًاألشقاءألتحاقطلباتاختیاریتم.مارس4ھوالنھائيالموعدالتقدیم.
سیتم وضع طلبات التقدیم الخاصة بأشقاء الطالب الجدد على قائمة االنتظار.

المدرسة:في19كوفید-اختبارطفلكتلقيعلىموافقتكأرسل
المدرسةفي19لكوفید-تعرضبحالةعلمناعندالفوریةالحلولمنالمزیدإیجادعلىأیضاًنعملفإنناللطالب،العشوائياألسبوعياختبارنانواصلبینما

Test(برنامجباستخدام to Stay(.مالتحدیدالمدرسيالحرمفيطفلكاختبارمننتمكنقداالختبار،وتوافراألھلیةعلىبناًءالحاالت،بعضفيالجدید
إذا كان یمكنھ / یمكنھا البقاء في المدرسة أو سیحتاج إلى الحجر الصحي.  ومع ذلك، یخضع األمر إلذن الموافقة على االختبار من الوصي حتى یتم النظر

یكن األمر كذلك، لضمان حصولنا علىإذا لمفي اختبار الطالب في الحرم المدرسي.  إذا كنت قد أبدیت موافقة الكتابیة على اختبار طفلك، شكراً لك!
اختبارعلىطفلكحصولعلىالموافقةلتقدیمھناالضغطیرجىمتاحة،واالختباراتمؤھالًیكونعندمالطفلك،19كوفید-باختبارللقیاممنكتفویض
عدمضمانفيتساعدوقدمجتمعنا،أمانعلىوتحافظمفتوحة،أبوابناإبقاءعلىتساعدولكنھاإلزامیة،لیستلالختبارالخضوععلىالموافقة.19كوفید-

كالعلىتوافقفإنك،19كوفید-اختبارإجراءعلىموافقتكتقدیمعندأنھمالحظةیرجىالصحي.للحجروخضوعھالمدرسةمنطفلكخروجضرورة
الجدید.السریعاالختباروبرنامجالعشوائي،األسبوعي)PCR(اختباراالختبار:منالنوعین

إعالن توظیف: منسق تسجیل الطالب
Camden(تبحث Prep(العملویحبالعائالت،معالمباشرالتواصلعلىبالقدرةالدورلھذاالمثاليالشخصیتمتع!جدیدطالبتسجیلمنسقعن
 )Camden ( فيبأحیائنادرایةوعلىممتازة،شخصیةومھاراتتواصلمھاراتویجلبمشترك،ھدفإلىللوصولفرديوبشكلفریقمنكجزء

.ھنایمكنكم العثور على الوصف الوظیفي الكاملویحبھا.

Camp(مخیمفيالتسجیلباب Uncommon(حالیاً!مفتوح

http://www.onecamden.org
mailto:enroll@camden-prep.org
https://uncommonback2sch.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SZpwlCMJjuJsdo
https://uncommonback2sch.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SZpwlCMJjuJsdo
https://jobs.smartrecruiters.com/UncommonSchools/743999731228437-student-recruitment-coordinator-immediate-start-
https://jobs.smartrecruiters.com/UncommonSchools/743999731228437-student-recruitment-coordinator-immediate-start-
https://jobs.smartrecruiters.com/UncommonSchools/743999731228437-student-recruitment-coordinator-immediate-start-


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

یولیو8-یونیو1:26الجلسة●
یولیو22-یولیو2:10الجلسة●
أغسطس5-یولیو3:24الجلسة●
Camp(مخیمحولالمزیدلمعرفة Uncommon،(إنستغرامصفحةأوالویبعلىموقعنازیارةیرجى.
حضرت المخیم من قبل.إذا كنتم من أحد العائالت التيھنایرجى التسجیل من-
Camp(مخیمفيإلیناباالنضمامالمھتمةالجدیدةللعائالت- Uncommon(ھناااللتحاقطلبإلىالوصولیمكنمرة،ألول.

مخیممدیركاالھان،مایكمعالتواصلفيالترددعدمُیرجىاإلطالق،علىأسئلةأيلدیككانتإذا (Camp 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.

عیادات التطعیم العائلیة:
3213River(فيالموجودة)Miguel(صیدلیةفيعاًما11-5بینأعمارھمتتراوحالذینلألطفال19كوفید-لقاحاتتتوفر Road, M-F(من

المنشور.ھذافيالمعلوماتمنمزیدھناكمساًء.5حتىصباًحا10الساعة

مساعدة الوجبات العائلیة:
Touchطعاممخزن● New JerseyفيCamden:10:30ًالساعةمنوجمعةوأربعاءثالثاءكللدیناالمخزنیفتح 12حتىصباحا

549Stateفيظھًرا، StفيCamdenالجائحة.أثناءالھویةأولألھلیةمتطلباتتوجدالالجمعة).أیاممحدودةخیاراتإلى(باإلضافة
Paulاللوجستیة،الخدماتبمدیراالتصالیرجىالطعام.لتلقيCamdenسكانمنتكونألنبحاجةلست Balkamاستجابةعلىللحصول

info@touchnewjersey.orgأو8090-904-856فوریة:
26thفيالواقعةChristusلكنیسةالسفليالطابقمنمساًء6:30حتى2:30منأربعاءثالثكلبالحي:SSJمركزطعاممائدة●

Street and Hayes Street, Camden, NJ 08105
Virtuaسوق● Mobile Market:جدولویكون-اجتماعًیابعیدةمتابعةمعبالتجزئة،البیعنموذجإلىسنعودCamdenلدیكالنحو.على

.VirtuaMFM@virtua.orgعلىاإللكترونيالبریدعبرمراسلتنافيتترددالأسئلة،
أیام الثالثاء:○

■Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: 11:30ً مساًء12:30حتىصباحا

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
https://www.virtua.org/about/eat-well/mobile-farmers-market


■Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: مساء4:30حتي1:30
أیام األربعاء○

1601Haddonاألسرة،لصحةأوزبورنمركز■ Avenue, Camden:مساًء2:30إلىمساًء1:30من
Virtuaمركز■ Camdenمن(أدخلالسیاراتانتظارساحةالطوارئ،قسموالعافیة،للصحةMt. Ephraim Ave.)

1000 Atlantic Ave.: 11:30ً ظھراً.14:30حتىصباحا
أیام الخمیس○

■Farnham Park, 1648 Baird Blvd, Camden: مساء4:30حتي1:30
Cathedralتقدم● Kitchen1514فيستجدھاوالبقالة،الطعاموجباتFederal Street, Camden.856964.6771علىاتصل

مساًء:1حتىالظھرمنوالسبت،مساًء5حتى3:15األربعاءأیامورقیة.مستنداتأليحاجةھناكلیس-المعلوماتمنلمزید
Kroc(یحتوي● Salvation Army Camden Kroc Center(متاحالمخزنبالتسوق.شبیھةبیئةفيالعمیلاختیارمنطعاممخزنعلى

لتحدید4871-379-856بالرقماالتصالطعامإلىاحتیاجفيشخصأليیمكناإلقامة.علىدلیالًیقدمونالذیننیوجیرسيسكانمنألي
للمزید من المعلومات.ھناانقرموعد بدون تكلفة.

The(مركزیوفر● Neighborhood(في)278Kaighns Avenue, Camden،(ً یتمالمركز.أمامثالثاءكلالشبانللمزارعینسوقا
توفیر الفواكھ والخضروات الطازجة والعضویة، ولكن تختلف مبیعات المنتجات حسب ما یتم حصاده

موارد المجتمع:
Mighty(تقدم● Writers(ً المنزلیة.الواجباتفيللمساعدةمساًء3الساعةاألبوابتفتح.8إلى3منللصفوفالمدرسةبعدمجانیاًبرنامجا

cbuck@mightywriters.orgراسلأوللتسجیلھناانقر
مارتن،توماالتصال:الرجاءالمعلوماتمنلمزید.Camdenمواقعمنالعدیدفيمجانیةكتبلدیھاالمنبثقةالمكتبات●

kennedyper@aol.com (856) ھنا:واألیامالمواقعشاھد.308-6992
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/

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

.FacebookcamdenprepأوInstagramuncommon_camdenprepعلىلناعالمةفضعمشاركتھا،تریدصورلدیككانتإذااالجتماعي!
.smile4camdenprep@gmail.comعلىاإللكترونيالبریدعبرإلیناإرسالھاأوصوركإلرسالھناالنقرأیضاًیمكنك

فیسبوك●
انستغرام●

https://easternusa.salvationarmy.org/camden-kroc/help/
https://mightywriters.org/join-mighty-writers/
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/
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/

