
األعزاء،NYCعائالت

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.
زلنا شاكرین للمجتمع الرائع الذي أنتم جمیعاً جزء منھ، ونطلب دعمكم أثناء مواصلتنا لبناء ھذاما

للتسجیلالعائالتإحالةحولمعلوماتأدناهستجدون).Uncommon(المألوفغیرالمجتمع
مشاركةعلىبشدةونشجعكممدارسنا،حولالكلمةنشرفيلمساعدتكمبحاجةنحن).NYC(في

معلومات 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

قم بالتقدیم الیوم!
منھااطلبأوھنامعلوماتھاأرسلبالتسجیل،مھتمةعائالتأيتعرفكنتإذا.2023-2022الدراسيللعامالجددالطالبالتحاقطلباتحالًیانقبل

أوenroll@uncommonschools.orgعلىالتسجیلبفریقاتصلأسئلة؟لدیكم.uncommonschools.org/enrollعلىاإلنترنتعبرالتقدم
)718(363-5024

منسق تسجیلإعالن توظیف:

https://nyc.uncommonschools.org/22-23-school-year-enrollment-organic/
http://uncommonschools.org/enroll
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999781541546/


یتمتع الشخص المثالي لھذا الدور بالقدرة على التواصل المباشر مع العائالت، ویحب العمل كجزء من فریق وبشكل فردي للوصول إلى ھدف مشترك،
 ویحبھا.  (Brooklyn) فيبأحیائنادرایةوعلىممتازة،شخصیةومھاراتتواصلمھاراتویجلب

وھو منصب بدوام كامل بالساعة مع جدول زمني مرن. یوفر ھذا الدور أیًضا فرصة لدعم نجاح طالبنا بشكل مباشر، عبر مساعدة العائالت في عملیات
إجازة.وحزمةللغایة،سخیةومزایاالخبرة،معتتناسبتعویضات)Uncommon(مدارستقدمااللتحاق.طلباتتقدیم
Camp(مخیمفيالتسجیلباب Uncommon(حالیاً!مفتوح

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

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


في غضونترقبوا المزید حول كیف یمكن لمبادرة "عندما نصوت جمیًعا" مساعدتك في تسجیل األصدقاء وأفراد العائلة والمجموعات.البیت األبیض.
ذلك، تحقق لمعرفة حالة التصویت الخاصة بك وقم بالتسجیل إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

أبرز لقطات عیادة التطعیم:
NYC(معبالشراكةاألخیرةالمتحركةالتطعیمعیادةفاعلیاتمنالصوربعضمشاركةیسعدنا Health + Hospitals(.تطعیممنتمكناعام،بشكل

)Brooklyn(أنحاءجمیعفيمدارسناإلىالمصادرھذهإعادةفينأمل).Uncommon(وعائالتوالطالبالموظفینمن70منأكثرمناعةوتعزیز
منالمبذولةالتطعیمجھودحولأسئلةأيلدیككانتإذاواسع!نطاقعلىعاماً)12من(أقللألطفالمتاحةالتعزیزیةالجرعةتصبحعندما

)Uncommon،(علىالتواصلفیرجىnycexternalaffairs@uncommonschools.org.

التعزیزیة لحمایة أنفسنا، وبعضنا البعض وجیراننا المعرضین لخطر اإلصابة بأمراضعلى التطعیم وتلقي الجرعةتشجیع جمیع أفراد مجتمعنانواصل
.19بكوفید-مرتبطةخطیرة

استبیان المساواة الرقمیة:
جمعفيمساعدتھماآلباءمن)NYC(فيالتعلیموزارةتطلببعد،عنالتعلمآثاربتقییمالمنتخبونقادتنایقومبینما

مثل ھذه المعلومات القادة التربویین بشكل كبیر على تقدیمستساعدبیانات دقیقة بشأن الوصول إلى الموارد الرقمیة.
استبیانالتعلیم من أولیاء األمور أو األوصیاء إكمالتطلب وزارةأفضل خدمة لطالب مدینة نیویورك وعائالتھم.

األطفال وحتى الصف الثاني عشر.لكل طالب في األسرة في الصفوف من ریاضالمساواة الرقمیة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي!
ابق على اطالع دائم بالمعلومات المھمة واألشیاء المثیرة التي تحدث عبر حرمنا المدرسي من خالل متابعتنا على

وسائل التواصل االجتماعي. إذا كان لدیك شیئاً ممیزاً لمشاركتھ، فال تتردد في اإلشارة إلینا في مشاركاتك أیضاً! انقر
فوق الروابط أدناه للعرض ولتتابعنا:

فیسبوك●
انستغرام●
تویتر●

https://www.nychealthandhospitals.org/
https://www.nychealthandhospitals.org/
mailto:nycexternalaffairs@uncommonschools.org
https://uncommonschools.org/health-and-safety-policies/%23:~:text=Uncommon%20Schools%20believes%20that%20vaccination,risk%20of%20contracting%20COVID-19.
https://www.schools.nyc.gov/
https://nysdigitalequity.osdcp.org/
https://nysdigitalequity.osdcp.org/
https://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity

