
 
 

 ( األعزاء، NYC( في )Uncommonعائالت )
 

 يغمرنا الشعور بالفخر بهذه الحظة، حيث تمثل بداية الرحلة إلى وعبر الكلية لهؤالء الطالب الجدد. نحتفل هذا الشهر بإنجاز رئيسي: قرعة الطالب الجدد!
ال يسعنا الشعور بالفخر نحو الترحيب   الفرص وتجهز طالبنا لتحقيق أحالمهم. مهمتنا في صميم منظمتنا هي: خدمة مجتمعاتنا بمدارس عامة متميزة تسد فجوة 

 ( ونأمل أن ترحبوا بهم ترحيباً حاراً في الخريف! Uncommonبهؤالء الطالب في عائلة مدارس ) 
  

إحدى مدارسنا على  في غضون ذلك، إذا كنتم تعرفون أي شخص يسعى للحصول على تعليم عالي الجودة لطالبه، فشجعه على التقدم إلى 
NYC.uncommonschools.org/enroll  

 
 

 مستجدات المدرسة 

 قدم اآلن! 
إذا كان لديك شقيق/شقيقة أو صديق يرغب في التسجيل، فعليه تقديم طلب االلتحاق اليوم على   اليوم هو آخر موعد لتقديم ملف لطالب جديد قبل القرعة!

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

 
 

 (: ESSERللمدارس االبتدائية والثانوية )  19-الصندوق الفيدرالي إلغاثة طوارئ كوفيد 
( الفيدرالية، ونحن نعمل بجد لمواصلة  ARP ESSERبالوالية على طلبنا األولي للحصول على منحة )يسعدنا أن نشاركم حصولنا على موافقة وزارة التعليم 

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

يمكنكم العثور على مزيد من التفاصيل في قسم موارد العائلة على موقعنا على   ى الصحة والسالمة على رأس أولوياتنا هذا العام!العقلية، بجانب الحفاظ عل
نحن بحاجة ألفكارك   لمشاركة وجهة نظرك الحالية حول استخدام هذه الموارد. هذا االستطالعيرجى إكمال  اإلنترنت، وسنواصل تقديم المستجدات بانتظام.

 شكراً لك!  وآراءك!
 

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

ينضم المشاركون إلى بيئة   . افتراضيمخيم ترميز مجانية لمدة أسبوعين تُقدم بشكل شخصي أو  تجربة( المثيرة هذه في الصيف القادم وهي STEMبتعليم )

ال يتطلب األمر خبرة سابقة في   جزء؟ أفضل هو ما  داعمة ومتنوعة وشاملة حيث سيتعلمون إنشاء موقع ويب أو تطبيق هاتف محمول أو تصور البيانات.
 الترميز! 

يرجى مالحظة   لمزيد من المعلومات أو للتقديم.   kodewithklossy.com/applyقم بزيارة يرجى تشجيع الطالب المؤهلين للتقدم لهذا البرنامج الرائع!

 أبريل.  10أن أخر ميعاد لتقديم الطلبات هو  
 لديكم. لطرح أي أسئلة قد تكون  omapplications@kodewithklossy.cيُرجى التواصل مع 

 
 ( مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم ) تذكير:

http://uncommonschools.org/enroll
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


 

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

  مواعيد الجلسات لهذا الصيف هي كما يلي: .8وحتى  3الصف ( ممن في 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 يرجى التسجيل من هنا إذا كنتم من أحد العائالت التي ذهبت 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 

 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  ●

 
 حملة تسجيل الناخبين: 
( حملة تسجيل الناخبين في المدارس الثانوية بدءاً  Uncommonتنظم مدارس ) وعة.التصويت هو وسيلة مهمة لجعل أصواتهم مسم  أصوات طالبنا مهمة.

سيقود قادة الطالب في   عاماً. 18عاماً في نيويورك( على التسجيل ليكونوا مؤهلين للتصويت عند بلوغهم   16لتشجيع طالبنا )البالغين  2022أبريل  5من 

ساعد مجتمع مدرسة طفلك   (.Memorial dayسجيل أكبر عدد ممكن من الطالب بحلول يوم الذكرى )مدارسنا الثانوية الجهود لتسجيل أقرانهم بهدف ت 

 يرجى دعم طالبنا من خالل تشجيعهم على التسجيل والمشاركة!  الثانوية على العمل كنموذج للمشاركة المدنية.

 
 (: OneSightعيادة العيون المتحركة )

( هذا العام لتقديم فحوصات للعيون شاملة  Uncommonإلى مدارس ) (OneSightعيادة العيون المتحركة )  ستعود هل يحتاج طفلك إلى نظارات؟

 ونظارات مجانية لصغارنا. 
( وعضو الجمعية العامة في  Bed Stuy Restoration( و )KIPP NYC( و ) Fresh Airكة مع صندوق )عقدنا في الصيف الماضي عيادة مجتمعية بالشرا

بالنسبة ألولئك المحددين على أنهم بحاجة إلى   ( بأكمله. Bed-Stuyفحصاً لمجتمع )  380تمكنا من تقديم أكثر من  نيويورك، السيدة/ ستيفاني زينرمان.

( و )المجتمعات  Brownsvilleيسعدنا اآلن كوننا قادرين على تقديم هذه الخدمة للطالب في ) الموقع مباشرة!نظارات، فقد تم تجهيزها وتوزيعها في 

  المحيطة(! 
 أبريل. 29إلى   27( في الفترة من  Rockaway Avenue ، Brooklyn 985( في )Leadership Prep Brownsville EAسينعقد الحدث المتحرك في )

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://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://onesight.org/about-us/
https://onesight.org/about-us/


 

إذا كان طفلك بحاجة إلى نظارات وترغب في التسجيل، فيرجى االتصال بفريق الشؤون الخارجية على  
nycexternalaffairs@uncommonschools.org  .للحصول على مزيد من المعلومات 

 
 منح التميز األكاديمي:  

منحاً  ( التابع لجمعية الطالبات دلتا سيجما ثيتاEKCت كينغز ) قسم الخريجين في مقاطعة إيس يقدم 

لجميع الطالب الذين سيلتحقون بالكلية في خريف    2022-2023دراسية للتميز األكاديمي لعام 
2022 . 

( التابع لجمعية الطالبات دلتا سيجما ثيتا اإلعالن  EKCيسر قسم الخريجين في مقاطعة إيست كينغز )
يتم تقديم هذه المنحة لطالب المدارس   .2022-2023( لعام EKCطلب القبول في منحة )عن توفر  

إكمال وتقديم الطلب  لمؤهلين على نشجع الطالب ا الثانوية المؤهلين الذين يقيمون في شرق بروكلين.
 - .  2022أبريل  30بحلول  
"( منحاً  Phi Beta Sigma" التابع لـ "Kappa Beta Sigma)فرع "  (KBSمؤسسة )تمنح 

الثانوية بمدارس  نشجع طالب المرحلة  دراسية للطالب الملونين لمتابعة التعليم العالي.
(Uncommon !على التقديم ) 

 يمكنكم العثور على الطلبات .2022مايو   31بحلول )بيان الدرجات وخطابات التوصية والمقال(  يلزم تقديم الطلب وجميع المستندات الداعمة المطلوبة 
 .ناه

 . nycexternalaffairs@uncommonschools.orgإذا كانت لديكم أي أسئلة حول هذه الفرص، فيرجى االتصال بفريق الشؤون الخارجية على 
 

 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  ●

 

https://www.ekcdst.org/
https://www.ekcdst.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-23-Leadership-and-Academic-Excellence-Scholarship.pdf
https://www.ekcdst.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-23-Leadership-and-Academic-Excellence-Scholarship.pdf
https://www.kbsfoundationltd.org/
https://www.kbsfoundationltd.org/our-programs/scholarships/
https://www.kbsfoundationltd.org/our-programs/scholarships/
https://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity

