
 
 

 ( األعزاء، NYC( في )Uncommonعائالت )
 

؛ بالنسبة لطلبة الصف األخير لدينا، يعني هذا إكمال رحالتهم إلى المدرسة الثانوية. لقد  (Uncommonيصادف شهر يونيو نهاية العام الدراسي عبر مدارس )

( إلى جامعات  HBCUsمن الكليات والجامعات السوداء تاريخياً ) -العظيمة  ( عبر تحديات فريدة للقبول في الكليات والجامعات Uncommonثابر طالب )

( لإلعالن عن إنجازاتهم.  Uncommon( والكليات الكبيرة والصغيرة. تتيح أيام توقيع طالب الصف األخير الفرصة لطالب )Ivy Leagueرابطة اللبالب )

ويصبحون في النهاية    -كل خطوة على الطريق، وهم ينتقلون إلى الفصل التالي من تعليمهم نحن فخورون للغاية بإنجازاتهم، ونحتفل معكم بدعمكم لهم في 
 خريجي جامعات! أطيب التمنيات لطالب الصف األخير في مغامرتهم القادمة! 

 تحقق من بعض النقاط البارزة هنا )رابط الفيديو(  
 

.com/716773836https://vimeo 
 

 مستجدات المدرسة  

 : 23- 22( للعام الدراسي  Uncommonسياسات الصحة والسالمة في ) 
في العام المقبل. يواصل فريق   بفيروس كورونا ، أردنا مشاركة المعلومات األولية حول نهجنا تجاه الصحة والسالمة الخاصة 2023- 2022بينما نتطلع إلى  

ت  اصلة نهج الطبقاالصحة والسالمة لدينا مراقبة اإلرشادات المحلية والوالئية والوطنية وإجراء تعديالت على سياساتنا المتعلقة بفيروس كورونا. نخطط لمو
روف المحلية والبيانات  للوقاية من كورونا في المدارس، واستخدام التدابير الوقائية )األقنعة، واالختبار، وغسل اليدين، والتباعد، وما إلى ذلك( استجابة للظ

 مدرسة. الصحية. سوف تسمع المزيد عن نهج الطبقات المحددة التي ستبدأ مدرستك العام بها هذا الصيف، قبل اليوم األول من ال
 

ه الموظفون والطالب  نعتقد أن التطعيم هو الطبقة الوقائية األكثر فعالية لدينا للحفاظ على مجتمعنا محميًا من األمراض الشديدة والحد من الوقت الذي يقضي  
  تعزيزهم إذا كانوا مؤهلينو تطعيم أطفالكعلى الرغم من أننا ال نطلب تطعيم الطالب في الوقت الحالي، فإننا نشجعك بشدة على  خارج الفصل الدراسي. 

 ( بإظهار دليل على التطعيم. Uncommonنستمر في مطالبة موظفي )   حمايتهم ضد كورونا. لزيادة تعزيز 
 

ول خططنا للعام  مع استمرار تطور الوباء، نواصل تكييف نهجنا لضمان بقاء مدارسنا آمنة قدر اإلمكان لطالبنا وموظفينا. نتطلع إلى مشاركة المزيد معك ح
 هذا الصيف.  2023-2022الدراسي  

 
 ن! قدم ال  

إذا كان لديك شقيق/شقيقة أو صديق يرغب في التسجيل،  ! 2023- 2022( طلبات االلتحاق من رياض األطفال حتى الصف الثامن للعام الدراسي NYCتقبل )

لديكم أسئلة؟ اتصل بفريق التسجيل على    uncommonschools.org/enroll.فعليه تقديم طلب االلتحاق اليوم على 

enroll@uncommonschools.org  ( 718أو )5024- 363 
 

 ( Brooklynيوم توقيع طالب الصف األخير في )
من طالب الصف الثانوي   450( الثانوية  الصعاب وتتجاوز المعدل الوطني عبر مناهجنا الدراسية الغنية وبرامج اإلثراء. Uncommonتتحدى مدارس )

( لدينا يحتفلون بإنجازاتهم ويوقعون خطابات قبول جامعتهم! يسعدنا أن نعلن أنه تم قبول غالبية طالب المدارس الثانوية لدينا في  Uncommonاألخير في ) 

.  (Ivy Leagueاللبالب ) وكذلك جامعات رابطة  (  HBCUsالكليات في جميع أنحاء الواليات المتحدة بما في ذلك الكليات والجامعات السوداء تاريخياً ) 

 ! 2022تهانينا لصفوف خريجين عام 
 

 ( Restoration Plazaفي ) 18/6(: السبت  Juneteenthفاعليات )
( في شارع  Restoration Plazaمساًء في )  8ظهًرا حتى الساعة   12( مع فريق التسجيل يوم السبت من الساعة  Juneteenthأنضم إلينا لالحتفال في )

(Fultonال .)  تتردد في دعوة أي أصدقاء وعائالت للتوقف عند الطاولة للحصول على دعم التسجيل وبالطبع لجمع بعض العناصر الرائعة! يمكن العثور

 على مزيد من التفاصيل في المنشور أدناه. 
 

https://vimeo.com/716773836
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=459df960f2&e=754ec238e7
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
http://uncommonschools.org/enroll


 

 
 

 (: ESSERللمدارس االبتدائية والثانوية )  19-الصندوق الفيدرالي إلغاثة طوارئ كوفيد 
( الفيدرالي هو جزء ال يتجزأ من تخطيط مدرستنا للعام الدراسي القادم، وتعتبر مدخالت  ESSERالتمويل المتاح لمدارسنا عبر برنامج )وللتذكير، فإن 

ا لم تكن قد فعلت  إذتمعنا. الوالدين والطالب والشركاء المجتمعيين أمراً بالغ األهمية بالنسبة لنا لضمان استمرارنا في تلبية احتياجات التعافي من الوباء في مج
يمكنكم العثور على مزيد من التفاصيل   لمشاركة وجهة نظرك الحالية حول استخدام هذه الموارد.  دقائق 5االستطالع خالل ذلك مؤخراً، يرجى إكمال هذا 

 في قسم موارد العائلة على موقعنا على اإلنترنت، وسنواصل تقديم المستجدات بانتظام. شكراً لك! 
 

 ( مفتوح حالياً! Camp Uncommonتذكير: التسجيل في مخيم ) 

 
( هو  Camp Uncommon(! مخيم ) Camp Uncommonالشتاء، إال أننا ننتظر بفارغ الصبر وصول الصيف السابع لمخيم )على الرغم من حلول فصل 

 . مواعيد الجلسات لهذا الصيف هي كما يلي: 8وحتى  3( ممن في الصف Uncommonمخيم مبيت صيفي لطلبة مدارس ) 
 يوليو  8 - يونيو  26:  1الجلسة   ●
 و يولي  22 - يوليو  10: 2الجلسة   ●
 أغسطس  5 - يوليو  24: 3الجلسة   ●

 . إنستغرامصفحة موقعنا على الويب أو   زيارة، يرجى  (Camp Uncommonلمعرفة المزيد حول مخيم )
 . قبل سجيل من هنا إذا كنتم من أحد العائالت التي ذهبت من  يرجى الت -
 . 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 )  
 . 646-634-3277لى الهاتف ع

 مصادر 

https://uncommonschools.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Rg2G8yJ3h64Ah8
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


 

 موارد العافية  
ف في خضم  مع اقتراب العام الدراسي من نهايته وانتظار طفلك بشوق ألشهر الصيف، فقد حان الوقت للبدء في التفكير في كيفية جعله يتعلم خالل الصي  

 لتأخذها في االعتبار مع اقتراب فصل الصيف. األنشطة الممتعة التي قد تخطط لها. قمنا بتجميع قائمة بالنصائح العامة  
قم بتسجيل الوصول مع معلم طفلك قبل انتهاء العام الدراسي لمعرفة موقعة األكاديمي. قد تكون هناك مهارات لم يتقنها   تحقق مع معلم طفلك: .1

 طفلك تماًما أو نقاط ضعف يمكن تعزيزها بشكل أكبر. اسأل معلمي طفلك عما يوصون للعمل عليه من تلك المهارات خالل أشهر الصيف. 

األكثر صعوبة في أشهر الصيف هو عدم وجود جدول زمني كالذي يوفره اليوم الدراسي. إذا لم يكن طفلك  أحد الجوانب  حدد جدول زمني:  .2
مسجالً في برنامج صيفي خالل النهار، فقد يكون من السهل عليه أو عليها الخروج من الروتين العادي. اجلس مع طفلك قبل أن يبدأ الصيف  

. ساعد طفلك في وضع جدول زمني واضح لما سيفعله على مدار اليوم ومتى يستيقظ ومتى يخلد  لتضع توقعات واضحة لكيفية قضاء ليام الصيف 
يجب أن  إلى النوم. في حين أن الجدول ال يحتاج إلى أن يكون مفصالً أو مفصالً بدقة، إال أنه يمكن على األقل تحديد بعض التوقعات الواضحة لما 

 يفعله طفلك كل يوم. 

 المخطط األسبوعي  ○
أخيًرا، هيا استمتعوا معًا! انه الصيف أخيًرا. هناك العديد من الفوائد المذهلة لوقت اللعب التي يمكن ألطفالك االستفادة منها، لذا   إستمتعوا معا! .3

 شعة الشمس. تأكد من ترك أيام الصيف مليئة بالمرح تحت أ 

 أفكار ممتعة للصيف  ○
 خطط لمغامرة في الطبيعة ○

 
 (: NYCنهضة أطفال ) 

 
منحة مدينة  ، سيتلقى طالب رياض األطفال المسجلين تلقائيًا حساب (NYC Kids Rise Save for College)( مع برنامج Uncommonعبر مشاركة )

 باستثمار أولي من برنامج المدينة، ما لم تختر أسرهم عدم المشاركة.  نيويورك
 

 NYC Kidsنشجع أيضاً اآلباء واألوصياء على حضور ورش عمل ) .هنا، يمكنك معرفة المزيد عن البرنامج وخطوات تفعيل حسابك إذا كان طفلك مؤهالً  
Riseيمكنك مشاهدة ورش العمل والتسجيل فيها على  نيويورك.  ( للتعرف على كيفية تنشيط وعرض حساب المنح الدراسية الخاص بأطفالهم في مدينة

.nyckidsrise.org/events 
نتطلع   info@nyckidsrise.org.أو التواصل عبر البريد اإللكتروني  7473-543-833إذا كان لديك أي أسئلة حول البرنامج ، يرجى االتصال على 

 إلى مشاركة تفاصيل إضافية حول هذا األمر في العام المقبل. 
 

 (: Uncommonمستجدات دعوة )
 Uncommon’s Powerful Partners for Advocacy) مقالة هل فاتك 

(PPFA)( في تغطية )New York Times األخيرة؟ ) 
 

األبيض حيث انضمت أكثر  مايو، غطت جريدة التايمز مسيرة وطنية أمام البيت  13في  

( إلى العائالت من جميع أنحاء البالد لمعارضة  Uncommonعائلة من ) 20من 

(.  CSPالتغييرات التي اقترحها الرئيس بايدن على لوائح منح برامج المدارس المستقلة ) 

سيضيف االقتراح متطلبات إلى عملية التقديم للحصول على منح من برنامج المدارس  
 يدرالية، ويعيق االستقالل العام للمدارس العامة المستقلة. المستقلة الف

 
نيابة عن فريق الشؤون الخارجية، شكراً لجميع أولياء األمور الذين انضموا إلينا في   

نا، فيرجى  ( أو ترغب في مزيد من المعلومات حول أحداث PPFAإذا كنت مهتًما باالنضمام إلى ). 2022- 2021أعمال المناصرة طوال العام الدراسي 

https://info.edmentum.com/OrganizationalToolkit_Downloads.html
https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
https://www.verywellfamily.com/have-a-nature-scavenger-hunt-3287877
https://nyckidsrise.org/
https://nyckidsrise.org/
https://nyckidsrise.org/
https://nyckidsrise.org/wp-content/uploads/2022/03/BB1-Completion-List_English.pdf
https://nyckidsrise.org/wp-content/uploads/2022/03/BB1-Completion-List_English.pdf
https://nyckidsrise.org/wp-content/uploads/2022/03/BB1-Completion-List_English.pdf
https://nyckidsrise.org/wp-content/uploads/2022/03/BB1-Completion-List_English.pdf
https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
http://nyckidsrise.org/events
mailto:info@nyckidsrise.org
https://www.nytimes.com/2022/05/13/us/politics/charter-school-rules-biden.html?smid=tw-share


 

 nycexternalaffairs@uncommonschools.org.التواصل مع 
 

 (: Springfestأبرز فاعليات شواء )
 Leadership( الشهر الماضي في )Springfest BBQ( في )PPFAشكًرا لجميع العائالت التي انضمت إلي ) 

Prep Brownsville .) 
تفخر إدارة الشؤون الخارجية بكونها قادرة على استضافة وصول مجاني للرعاية الصحية وهدايا الطعام والكتب   

، (PPFAإذا كنت مهتًما بحضور أحداث وأنشطة ) واألحداث المجتمعية سنويًا في المجتمعات التي تخدمها مدارسنا. 
 nycexternalaffairs@uncommonschools.org.فيرجى التواصل مع 

 
 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي!  

ابق على اطالع دائم بالمعلومات المهمة واألشياء المثيرة التي تحدث عبر حرمنا المدرسي من خالل متابعتنا على  
زاً لمشاركته، فال تتردد في اإلشارة إلينا في مشاركاتك أيضاً! انقر  وسائل التواصل االجتماعي. إذا كان لديك شيئاً ممي 

 فوق الروابط أدناه للعرض ولتتابعنا: 
 فيسبوك ●
 انستغرام ●

 تويتر  ●

 

mailto:nycexternalaffairs@uncommonschools.org
mailto:nycexternalaffairs@uncommonschools.org
https://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity

