
  

  ) األعزاء، NYC) في (Uncommonعائالت (

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 

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

رجت مع مرتبة  نموذج يحتذى به للنساء في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تخ
نحيي مجتمعنا من النساء اللواتي يدعمن مدارسنا   الشرف من قسم علوم وهندسة المواد بجامعة فلوريدا.

القادة والمعلمون واألخصائيون االجتماعيون وأعضاء فريق العمليات هم   - وعائالتنا وطالبنا كل يوم 
  ). Uncommonالبنية األساسية لمجتمع (

  مستجدات المدرسة 

  ت على سياسة ارتداء القناع: مستجدا
) عن االنتقال من سياسة ارتداء القناع  NYC) وإدارة الصحة والسالمة العقلية في (New Yorkكما سمعت على األرجح، أعلنت وزارة الصحة في والية (

أيضاً إرشادات تفيد بأنه لم يعد يلزم ارتداء أقنعة الوجه في المدارس في مناطق مثل    (CDC( الشاملة في المدارس.  أصدر مركز السيطرة على األمراض 
)NYC بناًء على هذا التوجيه من مسؤولي الصحة العامة الوطنيين والوالئيين والمحليين، بدءاً من يوم االثنين   لكوفيد) ذات مستويات التعرض المنخفضة

) إلى سياسة االرتداء االختياري للقناع، حيث نشجع على ارتداء األقنعة بحسب  NYC) في (Uncommonستنتقل جميع مدارس (مارس،    7الموافق  
    مستويات راحة الموظفين والطالب الفردية.

متاحة لجميع الموظفين والطالب.     سيستمر التشجيع على ارتداء األقنعة في مدارسنا واحترامها، وسنظل "نشجع على ارتداء األقنعة"، وستظل األقنعة كذلك
ء قناع الوجه.  من  نحن نتفهم أنه وفقاً لوجهة نظرهم الفردية وحالتهم الصحية، سيكون لكل فرد من أفراد المجتمع مستوى مختلف من الراحة عند اختيار ارتدا

  األهمية بمكان أن نحترم جميع وجهات النظر وأن نتعامل مع بعضنا البعض بتعاطف وتفاهم،
   على وجه التحديد، لقد رصدنا: لم ُيتخذ هذا القرار باستخفاف ويعتمد على بيانات واقعية. 

  ، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت التطعيم بين مجتمعنا2022٪ في الحاالت اإليجابية منذ الذروة في يناير 92انخفاض بنسبة  ●
  ٪ في ذروة يناير  21.7٪ مقارنة بـ  1.3أيام عند  7وسط الحالي البالغ في المت  19-يوماً متتالياً من االتجاه التنازلي لحاالت كوفيد 51 ●
   يوماً متتالياً مع استمرار انخفاض المعدالت  48انخفاض معدالت االستشفاء لمدة  ●

بما في ذلك التباعد وغسل اليدين وزيادة التهوية وتتبع االتصال والعزل والحجر الصحي   - سنستمر في الحفاظ على تطبيق إجراءات طبقات الحماية األخرى 
تفاعاً في عدد الحاالت في مدارسنا  إذا رأينا ارومراقبة انتشار المجتمع بعناية، واالستجابة للبيانات أثناء تغيرها.  هذا يعني أنه  - اختبار البقاء والتحصين  /

  أو مجتمعاتنا، فسنعود إلى سياسة ارتداء القناع الشاملة. 
  ، بغض النظر عن حالة التطعيم: (NYS) و(CDCيرجى مالحظة أنه، وفقاً إلرشادات (

  ة كوفيد مؤكدة األولى بعد اإلصابة ألي فرد من أفراد المجتمع مصاب بحال 10إلى  6سيظل ارتداء القناع مطلوباً لأليام  ●
  أيام بعد التعرض  10يوصى بشدة بارتداء القناع لمدة  ●

  شكراً لكم على شراكتكم وتفهمكم أثناء تكيفنا مرة أخرى مع المشهد المتغير باستمرار لهذا الوباء. 
 

  قدم اآلن! 
و صديق يرغب في التسجيل، فعليه تقديم طلب االلتحاق  إذا كان لديك شقيق/شقيقة أ الموعد النهائي لتقديم طلب ألتحاق الطالب الجدد هو األول من أبريل!

- 363) 718أو (  enroll@uncommonschools.orgاتصل بفريق التسجيل على   لديكم أسئلة؟uncommonschools.org/enroll. اليوم على 
5024  



  

  
 

  منسق تسجيل  ركن التوظيف:
رك، يتمتع الشخص المثالي لهذا الدور بالقدرة على التواصل المباشر مع العائالت، ويحب العمل كجزء من فريق وبشكل فردي للوصول إلى هدف مشت 

   ويحبها.  )Brooklyn(ويجلب مهارات تواصل ومهارات شخصية ممتازة، وعلى دراية بأحيائنا في  
يوفر هذا الدور أيًضا فرصة لدعم نجاح طالبنا بشكل مباشر، عبر مساعدة العائالت في عمليات   زمني مرن.وهو منصب بدوام كامل بالساعة مع جدول 

  ) تعويضات تتناسب مع الخبرة، ومزايا سخية للغاية، وحزمة إجازة. Uncommonتقدم مدارس ( تقديم طلبات االلتحاق.
 

  ) مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم (

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

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

  مصادر 

  ركن العافية: 
  موارد العافية لشهر مارس: 

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

 
   تسجيل الناخبين:



  

 ) أن المشاركة المدنية وممارسة الحق في التصويت أمران مهمان لطالبنا وأعضاء مجتمعاتنا.Uncommonيعتقد مجتمع ( هي سنة انتخابية مهمة. 2022
الوحيد للتعبير عن  تؤثر االنتخابات المحلية (مجلس المدرسة، على سبيل المثال) وانتخابات الوالية واالنتخابات الوطنية علينا جميعاً، وتصويتك هو الطريق

) على تشجيع تسجيل الناخبين في مدارسنا الثانوية بقيادة طالبنا لتسجيل أقرانهم (األشخاص المؤهلون البالغون من  Uncommonمجتمع (سيعمل  صوتك!
 YourVoteYourPower# مارس مع االئتالف الوطني عبر اإلنترنت 16) وأفراد األسرة والمجتمع، بدءاً من New Yorkعاماً من قاطني  16العمر 

Pep Rally!  
 لتصويت.في غضون ذلك، نشجعك على إجراء مناقشات مع عائلتك وأصدقائك حول أهمية ا ترقبوا المزيد من التفاصيل في مدرستكم قريباً!

#UncommonVotes    
 

  المساواة الرقمية:  استبيان  تذكير:
من اآلباء مساعدتهم في جمع بيانات دقيقة بشأن الوصول إلى الموارد   ) NYCوزارة التعليم في ( بينما يقوم قادتنا المنتخبون بتقييم آثار التعلم عن بعد، تطلب

تطلب وزارة التعليم من أولياء   ستساعد مثل هذه المعلومات القادة التربويين بشكل كبير على تقديم أفضل خدمة لطالب مدينة نيويورك وعائالتهم. الرقمية. 
     لكل طالب في األسرة في الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر. استبيان المساواة الرقمية  األمور أو األوصياء إكمال

 
  تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي! 

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

  فيسبوك ●
  انستغرام ●
  تويتر  ●

 


