
 

 
 ( األعزاء، Camden Prepعائالت )

 
اتخذ طالب الصف الثانوي األخير في مدارس   نرحب بشهر مايو ونبدأ في العد التنازلي إلى األيام األخيرة من العام الدراسي. األسبوع،في هذا  

(Uncommon) نتطلع إلى الوفاء   رحلتهم إلى الكلية وما بعدها قريباً، قرارات مهمة حول الجامعة الرائعة التي ألتحقوا بها. سيباشرون، الذين

منذ أول خطوة لهم داخل مدارس   ( إلى كليات أحالمهم.CPHS( وإرسال فصل التخرج األول من )Camden Prepبوعدنا في )

(Uncommonإلى اليوم الذي يتلقون فيه شهادة الثا ) نوية العامة ونحن نشارك إيماناً راسخاً في مواهب طالبنا، ومتحمسون لرؤية كل طالب

ستكون األسابيع الست المقبلة مليئة بالتحديات والفرح، فهي نتاج العمل الشاق لطالبنا وعائالتنا وموظفينا، ولم يكن أياً   يتخذ خطواته التالية بثقة.
 من هذا ممكناً بدون شراكتكم. 

 

 لمدرسة مستجدات ا

 تذكيرات تحديث تقويم نهاية العام
في كل عام، نحدد ثالثة أيام   .(2022-2021تذكير العائالت بتحديث التقويم للعام الدراسي الحالي )(، أردنا 22/ 4/22كما شاركناكم سابقاً في )

في التقويم  الدراسي بسبب الطقس أو حاالت الطوارئ األخرى.إضافية للطوارئ في نهاية العام في حال احتجنا إلى إغالق المدرسة خالل العام 
نظراً لعدد أيام هطول الثلوج التي اضطررنا الستخدامها هذا العام، بجانب اإلعصار  يونيو. 15و 14و 13الدراسي لهذا العام، أيام الطوارئ هي 

اسة لجميع طالب الصفوف من رياض األطفال حتى الصف العاشر  في الخريف، نحن بحاجة إلى استخدام أيام الطوارئ التي ستستمر أثنائها الدر
 يونيو. 14و  13في 

 ماذا يعني هذا لك ولطالبك: 
 يونيو. 14يونيو والثالثاء  13( أبوابها للطالب يوم االثنين Camden Prepستفتح جميع مدارس ) ●
 يونيو. 14( الثالثاء الموافق Camden Prepسيكون آخر يوم دراسي لجميع مدارس ) ●
 سيقتصر اليوم الدراسي أثناء تلك األيام على نصف المدة االعتيادية فقط، على غرار جدول الجمعة الحالي.  ●
 سيتم إرسال معلومات خاصة بالحرم المدرسي لهذه األيام إليك من قبل المدارس في األسابيع القادمة. ●

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

ونحتاج  23- 2022للعام الدراسي  11( تقبل طلبات التحاق الطالب الجدد من مرحلة روضة األطفال وحتى الصف Camden Prepتزال )ال 

فكر في األماكن التي  هل أنتم أعضاء في كنيسة؟ هل يلعب أطفالك رياضة خارج المدرسة؟  (.Camden Prepإلى مساعدتك لنشر الكلمة عن ) 

أو اطلب   تقديم بياناتهم هنايمكن للعائالت التسجيل عبر  لمدرسة وما إذا كنت تعرف أي عائالت قد تكون مهتمة بالتسجيل.تقضي فيه الوقت خارج ا 

 prep.org-enroll@camden.تواصل معنا على  لديكم أسئلة؟camdenprep.org/enroll. منها التقدم عبر اإلنترنت على 
 

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


 

 
 

 ( مستمراً NJال يزال تقييم والية )
( القادم )تقييمات تعلم الطالب في نيو جيرسي(.  بدأت المدرسة الثانوية NJSLA( إلخضاع جميع طالبها لتقييم )Camden Prepتستعد )

(.  يرجى مراعاة التواريخ التالية المتبقية للتقييم والتأكد من حضور طالبكم 5/2( وبدأت المدارس االبتدائية االختبار في )4/25/22االختبار في )

 في جميع األيام المدرجة أدناه.
 

 الصف التواريخ: 

 6-5 5/13الثالثاء  - 5/9االثنين 

 8-7 5/20الجمعة  - 5/16اإلثنين 

 الخامس والثامن 5/24الثالثاء  - 5/23االثنين 

 
 ( مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم ) تذكير:

 



 

 Campمخيم ) (!Camp Uncommonننتظر بفارغ الصبر وصول الصيف السابع لمخيم )على الرغم من حلول فصل الشتاء، إال أننا 
Uncommon( هو مخيم مبيت صيفي لطلبة مدارس )Uncommon  مواعيد الجلسات لهذا الصيف هي كما  .8وحتى  3( ممن في الصف

  يلي:
 يوليو  8 -يونيو  26 :1الجلسة  ●
 يوليو 22 -يوليو  10 :2الجلسة  ●
 أغسطس 5 -ليو يو 24 :3الجلسة  ●

 . إنستغرامصفحة موقعنا على الويب أو   زيارة، يرجى  (Camp Uncommonلمعرفة المزيد حول مخيم )
  .قبل تي ذهبت من  يرجى التسجيل من هنا إذا كنتم من أحد العائالت ال -
  .هنا( ألول مرة، يمكن الوصول إلى طلب االلتحاق Camp Uncommonللعائالت الجديدة المهتمة باالنضمام إلينا في مخيم ) -

أو   د اإللكترونيالبري ( عبر Camp Uncommonإذا كانت لديك أي أسئلة على اإلطالق، يُرجى عدم التردد في التواصل مع مايك كاالهان، مدير مخيم )
 . 646-634-3277الهاتف على 

 مصادر 

 مايو هو شهر التوعية بالصحة العقلية ركن العافية:

 

" طوال الشهر  أثنين الصحة العقلية( االستشاري للخدمة االجتماعية " Uncommonمايو هو شهر الصحة العقلية، وحدد فريق مدارس  )

تلقي الموارد الضوء على ما يمكن لألفراد عمله يومياً إلبداء  .(Mental Health America( من )BacktoBasicsالمتوافق مع مبادرة )#

 األولوية لصحتهم العقلية، وبناء المرونة في مواجهة الصدمات والعقبات، ودعم المكافحين.

ظلم المستمر للعنصرية والتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية من الوباء المستمر إلى ال كان العام الماضي مليئاً بالتحديات على أقل تقدير.
الجنسية والمتحولين جنسياً وأشكال أخرى من االضطهاد المنهجي، قد يكون من الصعب تجاوز اليوم دون أن تشعر حقاً بصعوبة الوضع في  

 لواقع. وبالطبع، ما يقرأ عنه بعض الناس في األخبار، يختبره اآلخرون في ا نشرة األخبار.

 نعلم أن حوالي نصف األشخاص في الواليات المتحدة سوف يستوفون معايير حاالت الصحة العقلية القابلة للتشخيص في مرحلة ما من حياتهم.
من  نعلم أيضاً أن المجتمعات المستهدفة بالعنصرية ورهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسياً والتمييز على أساس الجنس وأشكال أخرى 

 القمع والعنف الممنهج يمكن أن تواجه عبئاً ثقيالً على الصحة العقلية بسبب هذه العقبات. 

العودة إلى أساسيات موضوعات الصحة العقلية مثل التعرف على عالمات التحذير، ومعرفة  -نركز خالل شهر مايو على إبقاء األمور بسيطة 
 لية، والحفاظ على العافية العقلية، وطلب المساعدة من أجل الصحة العقلية. العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حاالت الصحة العق

 مصادر 
 األوقات التي تحتاج فيها إلى مساعدة بشأن صحتك العقلية  إدراك ●
 ماذا تفعل عندما تحتاج إلى مساعدة  ●
 إلى أين تذهب عندما تحتاج إلى مساعدة ●

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://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%204.%20Recognizing%20When%20You%20Need%20Help%20With%20Your%20Mental%20Health.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%205.%20What%20To%20Do%20When%20You%20Need%20Help.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%206.%20Where%20to%20Go.pdf


 

 مصطلحات واجب معرفتها ●
 

 بادروا بالعمل اليوم لحماية مدارسنا: 
( من  Uncommonارس المستقلة مثل )( التي يمكن أن تؤثر سلباً على المدCSP) برامج المدارس المستقلة  تدرس الحكومة الفيدرالية إجراء تغييرات على

 ستؤثر التغييرات المقترحة بشدة على فروع المدارس المستقلة وفروع المدارس التي يقودها القادة الملونون. حيث افتتاح مدارس جديدة أو التوسع.
سيسافر بعض أولياء  فرصة.( لتصبح شبكة عالية األداء، وتستحق الفروع األخرى نفس الCSP( من تمويل )Uncommonاستفادت مدارس )

(  CSPالمشرعين بأنك تدعم ) إلعالم  ثانية 30الرجاء تخصيص  األمور إلى العاصمة واشنطن للتصويت؛ بإمكانك أيضاً أن تجعل صوتك مسموعاً.

 شكراً لك!  ظر في هذه المقترحات. وتود من وزارة التعليم األمريكية إعادة الن 
 

 مساعدة الوجبات العائلية: 
  12صباحاً حتى   10:30يفتح المخزن لدينا كل ثالثاء وأربعاء وجمعة من الساعة  :Camdenفي  Touch New Jerseyمخزن طعام  ●

ال توجد متطلبات لألهلية أو الهوية أثناء  )باإلضافة إلى خيارات محدودة أيام الجمعة(. Camdenفي  State St 549ظهًرا، في 

ستجابة فورية، يرجى التواصل على  للحصول على ا لتلقي الطعام. Camdenلست بحاجة ألن تكون من سكان  الجائحة.

info@touchnewjersey.org  
 26thالواقعة في    Christusمساًء من الطابق السفلي لكنيسة  6:30حتى  2:30كل ثالث أربعاء من  بالحي: SSJمائدة طعام مركز  ●

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

  . VirtuaMFM@virtua.orgلديك أسئلة، 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 

 أيام األربعاء: ○
 مساءً  2:30مساًء إلى  1:30من  :Haddon Avenue, Camden 1601مركز أوزبورن لصحة األسرة،  ■

بعد عامين طويلين من تقديم  . Federal Street, Camden 1514وجبات الطعام والبقالة، ستجدها في   Cathedral Kitchenتقدم  ●

غرفة الطعام مفتوحة للضيوف لالستمتاع بوجبة ساخنة ومغذية تُقدم  عام لدينا رسمياً!الوجبات الجاهزة بسبب الوباء، تم افتتاح غرفة الط
يمكن للضيوف أيضاً تناول الوجبات خارجاً إذا اختاروا   مساًء. 5:00إلى  3:15"على طريقة المطاعم" من االثنين إلى الجمعة من  

أثناء تقديم كل وجبة، سنوفر أيضاً حقيبة   ظهراً. 1:00ساعة  إلى ال 12:00وجبات يوم السبت متاحة حالياً فقط من الساعة  ذلك.

( طلبات البقالة من المنتجات المتبرع بها والخبز والسلع المعبأة في أحد  CKتقدم ) "الصطحابها إلى المنزل" تحتوي على طعام إضافي.

 لمزيد من المعلومات 856.964.6771اتصل على  مساًء. 4:30إلى  2:30( يوم األربعاء من CK Caféاألسواق في مبنى )
المخزن   ( على مخزن طعام من اختيار العميل في بيئة شبيهة بالتسوق.Kroc Salvation Army Camden Kroc Centerيحتوي ) ●

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

 للمزيد من المعلومات.  هنا أضغط  ديد موعد بدون تكلفة. لتح  8714
 

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

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

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

 
 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي!

نتطلع دائماً إلى إبراز طالبنا على وسائل   .االجتماعي ابق على اطالع دائم بما يحدث عبر مدارسنا من خالل متابعتنا على وسائل التواصل 
أو  Instagramuncommon_camdenprepإذا كانت لديك صور تريد مشاركتها، فضع عالمة لنا على  التواصل االجتماعي! 

Facebookcamdenprep .  لتقديم صورك أو إرسالها إلينا عبر البريد اإللكتروني على   الضغط هناضاً يمكنك أي

smile4camdenprep@gmail.com . 
 فيسبوك ●

https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%207.%20Terms%20to%20Know.pdf
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=7dbc27e562&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=aefe00c7a6&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=aefe00c7a6&e=6aef481b82
https://mightywriters.org/join-mighty-writers/
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=8368d1a323&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=8368d1a323&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=8368d1a323&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=10f92ce361&e=6aef481b82


 

 انستغرام ●

 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2e05d197de&e=6aef481b82

