
 
 ( األعزاء،Camden Prepعائالت )

 
يغمرنا الشعور بالفخر بهذه الحظة، حيث تمثل بداية الرحلة إلى وعبر الكلية لهؤالء الطالب   احتفلنا الشهر الماضي بإنجاز رئيسي: قرعة الطالب الجدد!

ال يسعنا الشعور بالفخر نحو   الفرص وتجهز طالبنا لتحقيق أحالمهم.مهمتنا في صميم منظمتنا هي: خدمة مجتمعاتنا بمدارس عامة متميزة تسد فجوة  الجدد.
 ( ونأمل أن ترحبوا بهم ترحيباً حاراً في الخريف! Camden Prepالترحيب بهؤالء الطالب في عائلة ) 

مدارسنا على  في غضون ذلك، إذا كنتم تعرفون أي شخص يسعى للحصول على تعليم عالي الجودة لطالبه، فشجعه على التقدم إلى إحدى 
CamdenPrep.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.  4عطلة بصحة وأمان، ستوزع جميع المدارس اختبارات سريعة في المنزل على الطالب في األسبوع الواقع فيه ال

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

 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.
 

 ؟ (Camden Prepاً قد يكون مهتماً باالنضمام إلى ) هل تعرف طالب
إذا كنت   .2023- 2022( حالياً طلبات تسجيل الطالب الجدد للصفوف من رياض األطفال إلى الصف الحادي عشر للعام الدراسي Camden Prepتقبل )

تواصل معنا   لديكم أسئلة؟ camdenprep.org/enroll .أو اطلب منها التقدم عبر اإلنترنت على  أرسل معلوماتها هناتعرف أي عائالت مهتمة بالتسجيل، 

 prep.org-enroll@camden.على 
 

 يتوجب على جميع الطالب إعادة التسجيل: 
 (Camden Prepفي ) 2022-2023>ردك مطلوب!< تأمين مقعد طالبكم للعام الدراسي  

 ، يتعين عليك إعادة تسجيل طالبكم عبر اإلنترنت على2023-2022إعادة التسجيل مفتوحة حالياً، ومن أجل تأمين مقعدك للعام الدراسي 
 .khttps://uncommoncamdenprep.schoolmint.net/welcomebac نحن متحمسون للغاية للتفكير في العام المقبل ونرحب بك وبعائلتك مرة

 (! Camden Prepأخرى في )
 لمزيد من المعلومات:  2022دقائق!  راجع دليل إعادة تسجيل أولياء األمور لسنة   10تستغرق العملية أقل من  

  مستند من صفحة واحدة حول كيفية إكمال هذه النماذج.
 موقع اإلنترنت الموضح لكيفية إكمال هذه النماذج. 

 

 منسق استقطاب الطالب إعالن توظيف:
يتمتع الشخص المثالي لهذا الدور بالقدرة على التواصل المباشر مع العائالت، ويحب العمل كجزء   !منسق استقطاب جديد( عن Camden Prepتبحث )

 ويحبها. (Camden)في من فريق وبشكل فردي للوصول إلى هدف مشترك، ويجلب مهارات تواصل ومهارات شخصية ممتازة، وعلى دراية بأحيائنا 
 . هنايمكنكم العثور على الوصف الوظيفي الكامل 

 
 مواعيد االختبار القادمة: 

والتأكد من حضور  ( )تقييمات تعلم الطالب في نيو جيرسي(.  يرجى مراعاة التواريخ التالية  NJSLAها لتقييم )( إلخضاع جميع طالب Camden Prepتستعد )

https://camdenprep.uncommonschools.org/22-23-school-year-enrollment-organic/
http://camdenprep.org/enroll
mailto:enroll@camden-prep.org
https://uncommoncamdenprep.schoolmint.net/welcomeback
https://uncommoncamdenprep.schoolmint.net/welcomeback
https://uncommoncamdenprep.schoolmint.net/welcomeback
https://drive.google.com/file/d/1rNVIhhf9kIf2iRoIGTIELMsSUd68PdxO/view
https://uncommonschoolssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/4424565781773
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999805562782/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999805562782/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999805562782/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp


 

 طالبكم في جميع األيام المدرجة أدناه. 
 

 الصف  التواريخ: 

 10- 9 4/ 29الجمعة   -  25/4اإلثنين 

 4- 3 6/5الجمعة  -  2/5اإلثنين 

 6- 5 13/5الثالثاء  -  9/5االثنين 

 8- 7 5/ 20الجمعة   -  16/5اإلثنين 

 5-8 5/ 24الثالثاء  -  23/5االثنين 

 
 (: ESSERللمدارس االبتدائية والثانوية )  19-الصندوق الفيدرالي إلغاثة طوارئ كوفيد 

بالوالية، ونحن نعمل بجد لمواصلة دمج  ( الفيدرالية قد تم تقديمه إلى وزارة التعليم ARP ESSERيسعدنا أن نشاركم خبر طلبنا األولي للحصول على منحة )

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

ثور على مزيد من التفاصيل في قسم االمتثال والسياسة على موقعنا  يمكنكم الع العقلية، بجانب الحفاظ على الصحة والسالمة على رأس أولوياتنا هذا العام!
نحن بحاجة   دام هذه الموارد.لمشاركة وجهة نظرك الحالية حول استخ   هذا االستطالعيرجى إكمال  على اإلنترنت، وسنواصل تقديم المستجدات بانتظام.

 شكراً لك!  ألفكارك وآراءك! 
 

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

(STEMالمثيرة هذه )  ينضم المشاركون إلى بيئة داعمة   .افتراضي مخيم ترميز مجانية لمدة أسبوعين تُقدم بشكل شخصي أو  تجربةفي الصيف القادم وهي

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

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

 
 ( مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم ) تذكير:

 
( 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 أحد العائالت التي ذهبت من  يرجى التسجيل من هنا إذا كنتم 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 

https://uncommonschools.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Rg2G8yJ3h64Ah8
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
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


 

 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  ●

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

- 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 اجتماعيًا 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: 1مساًء والسبت، من الظهر حتى  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 )  ●

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

 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   ●

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

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

 .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  هنا الضغط يمكنك أيضاً 

 فيسبوك ●
 انستغرام ●

 

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

