
 

   األعزاء، New Yorkعائالت 
 

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.
( للمدارس  KN95تم إصدار أقنعة الوجه طراز )  على جميع الطالب والموظفين ارتداء قناع الوجه في المدرسة.  سياسة ارتداء قناع الوجه: ●

 . COVIDلتوفير حماية إضافية عند عودة الموظفين من الحجر الصحي لفيروس  

يُعفى عدد قليل من الموظفين من هذا المطلب، لكنهم ملزمون بإجراء   لقد فرضنا على جميع موظفينا تلقي اللقاح بالكامل. :سياسة تطعيم الموظفين  ●
 ويعكس هذا سياسات وزارة التعليم في مدينة نيويورك.  في المختبر قبل بدء كل أسبوع دراسي. COVIDاختبار 

● 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. 

خالل   ( مجمع الكتشاف أي حاالت بدون أعراض في المدرسة.PCRبار )نختبر كل أسبوع جزءاً من موظفينا وطالبنا عبر اخت  االختبار الجماعي:  ●

 ٪ من الطالب والموظفين كل أسبوع. 20شهر يناير، سنختبر 

السريعة في المنزل، والتي نرسلها إلى المنزل مع أي من طالب أو الموظفين ممن تظهر   COVIDمتوفر لدينا اختبارات  االختبارات التشخيصية: ●

 عبر اكتشاف الحاالت مبكراً.  COVIDويساعد هذا في الحد من انتشار  خالل اليوم الدراسي.  COVIDعليهم أعراض تشبه  

ولكن ال تظهر عليه أعراض،   COVIDأي طالب على اتصال وثيق بحالة ُمشخصة بفيروس  (:COVIDاختبار تحديد البقاء )التعرض لفيروس  ●

طالما استمروا في   أيام من التعرض. 5وسيخضعون الختبار ثاٍن بعد   ا فيه بالتعرض.سيخضع الختبار سريع في المنزل في اليوم األول من علمن 

 إظهار نتائج اختبار سلبية، يمكنهم البقاء في الفصل ومواصلة التعلم. 

يعين إلى المنزل على الفور وإجراء اختبارين سر COVIDسيتم إرسال أي طالب تظهر عليه أعراض   (:COVIDاختبار تحديد البقاء )أعراض   ●

  24يجب إجراء االختبار الثاني بعد   يجب استخدام األول على الفور، وعلى الطالب البقاء في المنزل من المدرسة في اليوم التالي. في المنزل.

ومواصلة  ساعة، فيمكنه البقاء في الفصل   24طالما كان كال االختبارين سلبيين ولم يُظهر طفلكم أعراض الحمى لمدة  ساعة من االختبار األول.

 التعلم.

 يتم تنظيف مدارسنا بشكل احترافي كل يوم ويتم التنظيف العميق مرة واحدة في األسبوع.  النظافة: ●

 عيادات اللقاح: 

 
مرة أخرى، سيتم   من يناير! 14و  13( فاعليات الحدث المنبثق الثاني للوصول إلى التطعيم في العام الجديد على مدار يومي  Uncommonستقيم مدارس )

في   ا.عامً  11و   5، سيكون لقاح فايزر لألطفال متاًحا لمن تتراوح أعمارهم بين  13/ 1في   ( خارج مبنى المدرسة.H + Hتوفير اللقاح عبر الوحدات المتنقلة ) 

 ( للحضور. Uncommonنرحب بجميع عائالت وموظفين وطالب )  + جنبًا إلى جنب مع جرعات التعزيز )للبالغين(.12، ستتوفر جرعة فايزر  14/ 1
 ( 12يناير )+  14( و  11- 5يناير )األطفال من سن   13 متى:
  Rockaway Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11212 ,Leadership Prep Brownsville EA 985أين:

 مساءً  4:00  -صباًحا    7:00 التوقيت:
  واستمارة موافقة ليس من الضروري الحجز، ولكن على أولئك الذين يتطلعون إلى تلقي اللقاح أو الجرعة التعزيزية إحضار شكل من أشكال تحديد الهوية 

 كاملة لمن دون البالغين.
 

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://nyc.uncommonschools.org/leadership-prep-brownsville-elementary/
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/covid19-consent-form


 

 : 19-معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد  تذكير:
لوياتنا خالل هذا الوقت، وعملنا معاً كشركاء في الحفاظ على مجتمع مدرستنا آمناً هو أمر ضروري  كما تعلمون، تظل صحة وسالمة مجتمعنا على رأس أو

يمكنكم  في مدرسة طفلكم.  19- انطالقاً من روح الشفافية، أردنا مشاركة كيفية الوصول إلى معلومات حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد لتحقيق هذا الهدف. 

 مساًء.  5، وسيتم تحديث حاالت اإلصابة المؤكدة للطالب والموظفين كل أربعاء بحلول الساعة هناقعنا من العثور على لوحة البيانات على مو
 

 قم بالتقديم اليوم! 
يمكن للعائالت المهتمة بالتقدم للحصول على مكان من مرحلة رياض األطفال وحتى   .23- 2022د للعام الدراسي نقبل حاليًا طلبات التحاق الطالب الجد

إذا كان طفلكم مسجالً بالفعل، فلن تحتاج إلى  nyc.uncommonschools.org/enroll. الصف الثامن في إحدى مدارسنا إكمال الطلب عبر اإلنترنت على 

( وترغب في التسجيل في العام المقبل، فعليكم ملء طلبًا حتى يتمكن Uncommonإذا كان لديكم طفل غير مسجل حالياً في مدارس ) تقديم طلب جديد. 

وسيتابع  هنا، فقم بإرسال معلوماتها Uncommonرف عائلة قد تستفيد من الدراسة في مدارس إذا كنت تع الطفل من الحصول على "تفضيل األخ/األخت". 

 . 5024-363( 718أو ) enroll@uncommonschools.orgاتصل بفريق التسجيل على   لديك أسئلة؟ معهم فريق التسجيل لدينا.

 
 

 منسق تسجيل  إعالن توظيف:

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

  بروكلين ويحبها.

يوفر هذا الدور أيًضا فرصة لدعم نجاح طالبنا بشكل مباشر، عبر مساعدة العائالت في عمليات   وهو منصب بدوام كامل بالساعة مع جدول زمني مرن.
  ( تعويضات تتناسب مع الخبرة، ومزايا سخية للغاية، وحزمة إجازة.Uncommonتقدم مدارس ) يم طلبات االلتحاق.تقد

 مصادر 

 ركن العافية: 
 موارد العافية لشهر يناير 

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

 
(Brooklyn ) تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي ! 

إذا كان لديك   ي.ابق على اطالع دائم بالمعلومات المهمة واألشياء المثيرة التي تحدث عبر حرمنا المدرسي من خالل متابعتنا على وسائل التواصل االجتماع
 انقر فوق الروابط أدناه للعرض ولتتابعنا: شيئاً مميزاً لمشاركته، فال تتردد في اإلشارة إلينا في مشاركاتك أيضاً! 

 فيسبوك ●
 انستغرام ●
 تويتر  ●

 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://nyc.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
http://nyc.uncommonschools.org/enroll
https://nyc.uncommonschools.org/22-23-school-year-enrollment-organic/
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999781541546/
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999781541546/
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://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

