
  

  ) األعزاء،Camden Prepعائالت (

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 

ملهمة مثل إيرين جاكسون، أول امرأة سوداء تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في  نحتفل بشخصيات  ومدارسنا.
إيرين ليست فقط حاصلة على ميدالية ذهبية أولمبية، ولكنها نموذج   متر.  500مسابقة التزلج السريع لمسافة  

لشرف  يحتذى به للنساء في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تخرجت مع مرتبة ا
نحيي مجتمعنا من النساء اللواتي يدعمن مدارسنا وعائالتنا  من قسم علوم وهندسة المواد بجامعة فلوريدا. 

القادة والمعلمون واألخصائيون االجتماعيون وأعضاء فريق العمليات هم البنية األساسية   -وطالبنا كل يوم  
  ). Uncommonلمجتمع (

  مستجدات المدرسة 

  ): New Jerseyالوجه في (متطلبات ارتداء قناع 
) األخيرة لإلرشادات حول  New Jersey) لمستجدات وزارة الصحة / وزارة الصحة في (Camden Prepمن المحتمل مشاهدة الكثير من أعضاء مجتمع (

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

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

 
  ؟ (Camden Prepهل تعرف طالباً قد يكون مهتماً باالنضمام إلى ( 

إذا كان لديك شقيق/شقيقة أو صديق يرغب في التسجيل، فعليه تقديم طلب   ).Camden Prepالطالب الجدد في (اليوم يوافق الموعد النهائي لتقديم طلبات 
  www.onecamden.org.االلتحاق اليوم على  

 
  قدم حالة تطعيم طفلك اليوم! 

للوقاية منه.  مع زيادة عدد   19- سنوات فما فوق بالتطعيم ضد فيروس كوفيد 5العمر  ) كل شخص يبلغ منCDCيوصي مركز السيطرة على األمراض (
للنظر فيما إذا كان الطفل قد تم تطعيمه أم ال.    19- ، تم تحديث السياسات والتوجيهات واإلجراءات الخاصة بكوفيد19-األطفال الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد

يرجى الضغط هنا لتحديث مدرسة طفلك حول ما    ) قد تم تطعيمهم أم ال.Camden Prepا إذا كان طالبنا في (وعليه، نحتاج إلى االحتفاظ بسجالت حول م
   وتقديم تفاصيل التطعيم لطفلك. إذا كان قد تم تطعيم طفلك أم ال 

 
   في المدرسة: 19- أرسل موافقتك على تلقي طفلك اختبار كوفيد

في المدرسة    19- دبينما نواصل اختبارنا األسبوعي العشوائي للطالب، فإننا نعمل أيضاً على إيجاد المزيد من الحلول الفورية عند علمنا بحالة تعرض لكوفي 
في بعض الحاالت، بناًء على األهلية وتوافر االختبار، قد نتمكن من اختبار طفلك في الحرم المدرسي لتحديد ما إذا   ) الجديد.Test to Stayباستخدام برنامج (

  ومع ذلك، يخضع األمر إلذن الموافقة على االختبار من الوصي حتى يتم النظر في  كان يمكنه / يمكنها البقاء في المدرسة أو سيحتاج إلى الحجر الصحي.
إذا لم يكن األمر كذلك، لضمان حصولنا على تفويض منك   إذا كنت قد أبديت موافقة الكتابية على اختبار طفلك، شكراً لك! اختبار الطالب في الحرم المدرسي.

  . 19-يرجى الضغط هنا لتقديم الموافقة على حصول طفلك على اختبار كوفيد لطفلك، عندما يكون مؤهالً واالختبارات متاحة،  19-للقيام باختبار كوفيد
عد على إبقاء أبوابنا مفتوحة، وتحافظ على أمان مجتمعنا، وقد تساعد في ضمان عدم ضرورة  الموافقة على الخضوع لالختبار ليست إلزامية، ولكنها تسا

، فإنك توافق على كال النوعين من  19- يرجى مالحظة أنه عند تقديم موافقتك على إجراء اختبار كوفيد خروج طفلك من المدرسة وخضوعه للحجر الصحي. 
  وبرنامج االختبار السريع الجديد. ) األسبوعي العشوائي، PCRاالختبار: اختبار ( 

 
  منسق تسجيل الطالب إعالن توظيف:

العائالت، ويحب العمل  يتمتع الشخص المثالي لهذا الدور بالقدرة على التواصل المباشر مع  !منسق تسجيل طالب جديد) عن Camden Prepتبحث (
(  Camdenكجزء من فريق وبشكل فردي للوصول إلى هدف مشترك، ويجلب مهارات تواصل ومهارات شخصية ممتازة، وعلى دراية بأحيائنا في )

  . هنايمكنكم العثور على الوصف الوظيفي الكامل  ويحبها.



  

 
  ) مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم (

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

   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  mon)Camp Uncomلمعرفة 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 Uncommonنت لديك أي أسئلة على اإلطالق، يُرجى عدم التردد في التواصل مع مايك كاالهان، مدير مخيم (إذا كا

  . 646-634-3277الهاتف على 

  مصادر 

  ركن العافية: 
  موارد العافية لشهر مارس: 

الخاص بنا إلنشاء اللحظات    تقويم شهر مارس اليقظيدعوك  العافية لهذا الشهر على اليقظة والوعي بالذات وما يحيط بها وعيش اللحظة الحاضرة.يركز ركن 
  التي تركز على استخدام حواسك بعمق والتباطؤ عندما تشعر بضيق الحياة وكيفية االستمتاع بها.

 
  مارس هو شهر العمل االجتماعي! 

لوقت المناسب للعمل  هو "اآلن هو ا 2022يتم االحتفال بشهر مارس من كل عام باعتباره شهر العمل االجتماعي وموضوع شهر العمل االجتماعي أثناء 
  االجتماعي". 

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

  2022تلك هي األسباب خلف كون موضوع شهر العمل االجتماعي  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  Camden Prepاالجتماعيون بالمدرسة في ( يستخدم األخصائيون
ي  امنح األخصائي االجتماعي في الحرم المدرس مع المعلمين، والموظفين، وأولياء األمور، وربط الطالب واألسر بالخدمات الالزمة والدعوة لرفاهية الجميع.

   لطفلك بعض الحب والفرح هذا الشهر للمساعدة في االحتفال!
 
 

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

المثال) وانتخابات الوالية واالنتخابات الوطنية علينا جميعاً، وتصويتك هو الطريق الوحيد للتعبير عن تؤثر االنتخابات المحلية (مجلس المدرسة، على سبيل 
) 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 Jersey Newعاماً من قاطني  17العمر 

 Pep Rally!  
    UncommonVotes#  في غضون ذلك، نشجعك على إجراء مناقشات مع عائلتك وأصدقائك حول أهمية التصويت.

 
  عيادات التطعيم العائلية: 



  

  10الساعة  ) من 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 

 
  مساعدة الوجبات العائلية: 

ظهًرا، في    12صباحاً حتى   10:30يفتح المخزن لدينا كل ثالثاء وأربعاء وجمعة من الساعة  :Camdenفي   Touch New Jerseyمخزن طعام  ●
549 State St  فيCamden  .(باإلضافة إلى خيارات محدودة أيام الجمعة) .لست بحاجة ألن  ال توجد متطلبات لألهلية أو الهوية أثناء الجائحة
- 904-856 للحصول على استجابة فورية:  Paul Balkamبمدير الخدمات اللوجستية،  يرجى االتصال 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 أسئلة،   على النحو. Camdenويكون جدول  -سنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة، مع متابعة بعيدة اجتماعًيا Virtua Mobile Market :سوق  ●

   .VirtuaMFM@virtua.orgى ال تتردد في مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني عل
  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  

  أيام األربعاء ○
  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.  هنا انقر  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: 

 مساًء للمساعدة في الواجبات المنزلية. 3تفتح األبواب الساعة   .8إلى  3) برنامجاً مجانياً بعد المدرسة للصفوف من  Mighty Writersتقدم ( ●
  cbuck@mightywriters.orgراسل للتسجيل أو   هنااضغط 

توم مارتن،   لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال: .Camdenالمكتبات المنبثقة لديها كتب مجانية في العديد من مواقع   ●
6992-kennedyper@aol.com (856) 308. :شاهد المواقع واأليام هناhttps://camdencountypopuplibrary.org/programs/   

 
  تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي! 

ز طالبنا على وسائل التواصل  نتطلع دائماً إلى إبرا .االجتماعيابق 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!

  smile4camdenprep@gmail.com.إلرسال صورك أو إرسالها إلينا عبر البريد اإللكتروني على  النقر هنايمكنك أيضاً 
  فيسبوك ●
  انستغرام ●

 


