
األعزاء،XXعائالت

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
في (اسم المنطقة). نحن بحاجة لمساعدتكم في نشر الكلمة حول مدارسنا، ونشجعكم بشدة على
مشاركة 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

)Rochester(تقبل)Rochester Prep(2023-2022الدراسيللعامالجددالطالبالتحاقطلباتحالًیا!
Rochester(تقبل Prep(اإلنترنتعبرحالًیامتاحةالطلبات!2023-2022الدراسيللعامالجدداألطفالروضةمرحلةطالبالتحاقطلباتحالًیا
لدیكأوSchoolMintإلىالوصولفيمشكالتأیةلدیككانتإذا./https://rochesterprep.uncommonschools.org/enrollعلى
.register@rochesterprep.orgعلىاإللكترونيالبریدعبرمراسلتنافیرجىإضافیة،أسئلة

)Rochester(تطعیمعیادة)Rochester Prep:(
مدرسةتزعممنھ.للوقایة19كوفید-فیروسضدبالتطعیمفوقفماسنوات5العمرمنیبلغشخصكل)CDC(األمراضعلىالسیطرةمركزیوصي

)Rochester Prep(11ًإلى5منلألعمارمجانیةمجتمعیةتطعیمعیادةعقدفي Rochester(مدرسةحرمفيعاما Prep High School،(
14Mark(فيالواقع Street ، Rochester ، NY 18ًعنأعمارھمتقلالذیناألفرادعلى).14605 الوصي/الوالدینأحدإحضارعاما

القانوني مع إثبات ھویة مقبول إلبداء الموافقة على التطعیم شخصیاً مثل - رخصة القیادة، أو جواز السفر، أو إثبات الھویة الخاص بالوالیة بخالف رخصة
نتطلعالصورة).(معبالعملالخاصالھویةإثباتأوالصورة)(معبالمدرسةالخاصالھویةإثباتأوالصورة)(مع)Medicaid(بطاقةأوالقیادة،

لرؤیتكم ھناك!

)Rochester(تسجیلمنسقتوظیف:إعالن
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یتمتع الشخص المثالي لھذا الدور بالقدرة على التواصل المباشر مع العائالت، ویحب العمل كجزء من فریق وبشكل فردي للوصول إلى ھدف مشترك،
ویجلب مھارات تواصل ومھارات شخصیة ممتازة، وعلى درایة بأحیائنا في روتشستر ویحبھا.

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(مدارستقدموالنقل.االلتحاقطلباتتقدیم

)Newark(:19كوفید-بفیروساإلصابةحاالتمعلوماتتذكیر:
كما تعلمون، تظل صحة وسالمة مجتمعنا على رأس أولویاتنا خالل ھذا الوقت، وعملنا معاً كشركاء في الحفاظ على مجتمع مدرستنا آمناً ھو أمر ضروري

یمكنكمطفلكم.مدرسةفي19كوفید-بفیروساإلصابةحاالتمعلوماتإلىالوصولكیفیةمشاركةأردناالشفافیة،روحمنانطالقاًالھدف.ھذالتحقیق
مساًء.5الساعةبحلولأربعاءكلوالموظفینللطالبالمؤكدةاإلصابةحاالتتحدیثوسیتم،ھنامنموقعناعلىالبیاناتلوحةعلىالعثور

)Newark(فبرایر11ھوللتقدیمموعدآخراآلن!مفتوحالقادمالدراسيللعامالتقدیمبابصدیق!بإحالةقم
North(تقبل Star Academy(الطلباتإكمالفیمكنبالتقدیم،مھتمةعائلةتعرفكنتإذا.2023-2022الدراسيللعامالجدیدةااللتحاقطلباتحالًیا
المھتمةللعائالتیمكنفبرایر.11ھوللتقدیمموعدآخر/https://northstar.uncommonschools.org/enrollالرابطعلىاإلنترنتعبر

األربعةفروعنامنفرعكلفيالموجودةبناالخاصةالتقدیممحطةعندالتوقفأوregister@northstaracademy.orgإلىإلكترونيبریدإرسال
عشر.

)Camden(إلىباالنضماممھتماًیكونقدطالبتعرفھل)Camden Prep؟(
Camden(تقبل Prep(ً إلىاألطفالریاضمنللصفوفالجددالطالبتسجیلطلباتحالیا

بالتسجیل،مھتمةعائالتأيتعرفكنتإذا.2023-2022الدراسيللعامعشرالحاديالصف
قبلcamdenprep.org/enrollعلىاإلنترنتعبرالتقدممنھااطلبأوھنامعلوماتھاأرسل

علىمعناتواصلأسئلة؟لدیكممارس.4الموافقالنھائيالموعد
enroll@camden-prep.org.
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)Camden(فيللتسجیلجاھزینشقیقةأوشقیقلدیكھلوالشقیقات!لألشقاءاألخیرالنداء)Camden Prep(؟

Camden(طالبوشقیقاتألشقاءاألولىاألولویةإعطاءمننتأكدأننریدالمقاعد،فيمحدودتوفرمع Prep!(علىالیومبطلبكتقدم
www.onecamden.orgإلىإلكترونیاًبریداًأرسلأوenroll@camden-prep.org.طالبیحتاجال)Camden Prep(إعادةإلىالحالیون

ألتحاق،طلبفبدونالملف.فيمسجالًالطلبیكونأنیلزمولكنالقرعة،فيأوالًاألشقاءألتحاقطلباتاختیاریتم.مارس4ھوالنھائيالموعدالتقدیم.
سیتم وضع طلبات التقدیم الخاصة بأشقاء الطالب الجدد على قائمة االنتظار.

)Camden(المدرسة:في19كوفید-اختبارطفلكتلقيعلىموافقتكأرسل
المدرسةفي19لكوفید-تعرضبحالةعلمناعندالفوریةالحلولمنالمزیدإیجادعلىأیضاًنعملفإنناللطالب،العشوائياألسبوعياختبارنانواصلبینما

Test(برنامجباستخدام to Stay(.مالتحدیدالمدرسيالحرمفيطفلكاختبارمننتمكنقداالختبار،وتوافراألھلیةعلىبناًءالحاالت،بعضفيالجدید
إذا كان یمكنھ / یمكنھا البقاء في المدرسة أو سیحتاج إلى الحجر الصحي.  ومع ذلك، یخضع األمر إلذن الموافقة على االختبار من الوصي حتى یتم النظر

یكن األمر كذلك، لضمان حصولنا علىإذا لمفي اختبار الطالب في الحرم المدرسي.  إذا كنت قد أبدیت موافقة الكتابیة على اختبار طفلك، شكراً لك!
اختبارعلىطفلكحصولعلىالموافقةلتقدیمھناالضغطیرجىمتاحة،واالختباراتمؤھالًیكونعندمالطفلك،19كوفید-باختبارللقیاممنكتفویض
عدمضمانفيتساعدوقدمجتمعنا،أمانعلىوتحافظمفتوحة،أبوابناإبقاءعلىتساعدولكنھاإلزامیة،لیستلالختبارالخضوععلىالموافقة.19كوفید-

كالعلىتوافقفإنك،19كوفید-اختبارإجراءعلىموافقتكتقدیمعندأنھمالحظةیرجىالصحي.للحجروخضوعھالمدرسةمنطفلكخروجضرورة
الجدید.السریعاالختباروبرنامجالعشوائي،األسبوعي)PCR(اختباراالختبار:منالنوعین

)Camden(الطالبتسجیلمنسقتوظیف:إعالن
Camden(تبحث Prep(العملویحبالعائالت،معالمباشرالتواصلعلىبالقدرةالدورلھذاالمثاليالشخصیتمتع!جدیدطالبتسجیلمنسقعن
 )Camden ( فيبأحیائنادرایةوعلىممتازة،شخصیةومھاراتتواصلمھاراتویجلبمشترك،ھدفإلىللوصولفرديوبشكلفریقمنكجزء

.ھنایمكنكم العثور على الوصف الوظیفي الكاملویحبھا.

)Boston(إلىباالنضماممھتماًیكونقدطالبتعرفھل)Roxbury Prep؟(
Roxbury(بمدرسةااللتحاقطلباتلتقدیمالنھائيالموعداقترب Prep(طالبلدىكانإذا!فبرایر28الموافق2023-2022الدراسيللعام

)Roxbury Prep(بمدرسةااللتحاقفيیرغبونأشقاءأوأقاربأوأصدقاءأي)Roxbury Prep(مننتمكنحتىھنامنإحالتھمفیرجىالمقبل،العام
Roxbury(طالبأشقاء/شقیقاتجمیععلىالنھائي!الموعدقبلااللتحاقلطلبتقدیمھممنالتأكد Prep(علىیحصلواحتىالنھائيالموعدقبلالتقدیم

!ملء الطلب الیوموسنتصل بك لمساعدتك فيبنا من ھناأكمل نموذج اإلحالة الخاصاألفضلیة في القرعة الخاص بنا.

)Boston(لمدرسةاألولاألصواتفرزیومفيإلیناانضم)Roxbury Prep!(
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Roxbury(لمدرسةاألولاألصواتفرزیومفيإلینااالنضمامیرجى Prep(التجولھوالمبادرةھذهمنالھدفسیكونفبرایر!12الموافقالسبتیوم
Roxbury(بمدرسةااللتحاقبفرصةالمدینةأنحاءجمیعفيجیرانناوإعالمالنشراتوتعلیق)Boston(أحیاءفي Prep.(كماغداء،وجبةتوفیرسیتم

Lucy(حرمفياللقاءسیعقدممتع!وقتقضاءأثناءقمیصعلىالحضورجمیعسیحصل Stone(فيالمدرسي)22Regina Rd(10الساعة
ً ھنا!منالدعوةعلىالردالرجاءفبرایر.12الموافقالسبتیومصباحا

)Boston(19كوفید-لقاحات:
المتكرر،الیدینوغسلاالجتماعيالتباعدوإجراءاتاألقنعةارتداءجانبإلىمجتمعاتنا.وسالمةسالمتناعلىللحفاظوفعالةمھمةأداة19كوفید-لقاحیعد

Roxbury(مدرسةتشجع.19كوفید-جائحةإنھاءفياللقاحسیساعدنا Prep(الموقعھذااستخدامیرجىاللقاح.تلقيعلىاألسرةوأفرادالطالبجمیع
كأحد المصادر إذا كنت بحاجة إلى موقع عیادة تطعیم بالقرب منك:

)Boston(المجانیة:19كوفید-اختبارات
المنزل،فيمجانیةاختبارات4لطلبمؤھلأنتالمتحدة.الوالیاتفيمنزللكلمجاناًالمنزلفيالسریعة19كوفید-اختباراتالفیدرالیةالحكومةتجري
ترغبكنتإذاالرابطھوھذاسكني.عنوانلكلمجانیة19كوفید-اختبارمجموعاتأربعUSPSستقدمیوماً.12-7غضونفيشحنھایتمعادًةوالتي

/https://www.covidtests.govاالشتراك:في
لتقدیم طلب، كل ما تحتاجھ ھو اسمك وعنوان إقامتك. ال یلزم تقدیم معلومات عن الھویة أو بطاقة االئتمان أو التأمین الصحي. یمكنك أیضاً مشاركة عنوان

بریدك اإللكتروني للحصول على تحدیثات بشأن طلبك.
TTY(0233-232-800-1بالرقماالتصالفیمكنكطلب،تقدیمعندإضافيدعمإلىبحاجةكنتأواإلنترنتإلىالوصولفيصعوبةتواجھكنتإذا

8ًالساعةمن-أخرىلغة150منوأكثرواإلسبانیةاإلنجلیزیةباللغةمساعدةعلىللحصول)1-888-720-7489 اللیلمنتصفحتىصباحا
بالتوقیت الشرقي على مدار جمیع أیام األسبوع.

)Boston(19كوفید-بفیروساإلصابةحاالتمعلومات:
كما تعلمون، تظل صحة وسالمة مجتمعنا على رأس أولویاتنا خالل ھذا الوقت، وعملنا معاً كشركاء في الحفاظ على مجتمع مدرستنا آمناً ھو أمر ضروري

یمكنكمطفلكم.مدرسةفي19كوفید-بفیروساإلصابةحاالتمعلوماتإلىالوصولكیفیةمشاركةأردناالشفافیة،روحمنانطالقاًالھدف.ھذالتحقیق
مساًء.5الساعةبحلولجمعةكلوالموظفینللطالبالمؤكدةاإلصابةحاالتمعلوماتتحدیثوسیتم،ھناموقعناعلىالبیاناتلوحةعلىالعثور

)Boston(تسجیلمنسقتوظیف:إعالن
یتمتع الشخص المثالي لھذا الدور بالقدرة على التواصل المباشر مع العائالت، ویحب العمل كجزء من فریق وبشكل فردي للوصول إلى ھدف مشترك،

ویحبھا.)Boston(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(مدارستقدموالنقل.االلتحاقطلباتتقدیم

)Brooklyn(الیوم!بالتقدیمقم
منھااطلبأوھنامعلوماتھاأرسلبالتسجیل،مھتمةعائالتأيتعرفكنتإذا.2023-2022الدراسيللعامالجددالطالبالتحاقطلباتحالًیانقبل

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUw-ZeK18FFUUnb1h8Xiwd2vTf1X8VjgTpO6uNJfUWwZs0PA/viewform?usp=sf_link
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)Brooklyn(تسجیلمنسقتوظیف:إعالن

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

)Troy(اآلن!طلبكقدم
Troy(تقبل Prep(لفصلالمتاحةالمقاعدمنمحدودعددلدینا!2032-2022الدراسيللعامالجدداألطفالروضةمرحلةطالبالتحاقطلباتحالًیا

Troy(طالبأشقاء/شقیقاتجمیعأنمننتأكدأنونریدالقادماألطفالریاض Prep(األطفال.ریاضلقرعةللتقدمالفرصةلدیھم

بعداستالمھایتمالتياألطفالریاضطلباتإدراجیمكنالمساًء.5الساعة2022أبریلمناألولھواألطفاللریاضالطلباتلتقدیمالنھائيالموعد
الموعد النھائي في القرعة.

سیؤدي عدم ملء طلب ریاض األطفال إلىیتم اختیار طلبات ألتحاق األشقاء أوالً في قرعة ریاض األطفال، ولكن یجب أن یكون الطلب مسجالً في الملف.
وضع طفلك على قائمة االنتظار.

إلىالوصولفيمشكالتأیةلدیككانتإذا./https://troyprep.uncommonschools.org/enrollعلىاإلنترنتعبرحالًیامتاحةالطلبات
)SchoolMint،(االتصالفیرجى)بـTroy Prep(طلب.لملءبزیارتناقمأو

https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999781541546/
https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/


Camp(مخیمفيالتسجیلباب)Troy(باستثناءالمناطق(جمیع Uncommon(حالیاً!مفتوح

Camp(لمخیمالسابعالصیفوصولالصبربفارغننتظرأنناإالالشتاء،فصلحلولمنالرغمعلى Uncommon!(مخیم)Camp
Uncommon(مدارسلطلبةصیفيمبیتمخیمھو)Uncommon(كماھيالصیفلھذاالجلساتمواعید.8وحتى3الصففيممن

یلي:
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.

Camp(مخیممدیركاالھان،مایكمعالتواصلفيالترددعدمُیرجىاإلطالق،علىأسئلةأيلدیككانتإذا 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!

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


Random[العشوائیةالطیبةاألعمالبیومالسنوياالحتفالإلىلالنضمامندعوكم Acts of Kindness Day (RAK DAY[(17الموافقالخمیسیوم
مدارعلىواآلخریننفسكعلىاللطفإضفاءعبرھایمكنكالتيالطرقبعضإلیك.MakeKindnesstheNorm#لمساعدةوكذلك2022فبرایر
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 وإلى البیتللحصول على طریقة سریعة وبسیطة للتسجیل - حتىأضغط ھنا
في غضون ذلك،نصوت جمیًعا" مساعدتك في تسجیل األصدقاء وأفراد العائلة والمجموعات.ترقبوا المزید حول كیف یمكن لمبادرة "عندمااألبیض.

تحقق لمعرفة حالة التصویت الخاصة بك وقم بالتسجیل إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

)Camden(العائلیة:التطعیمعیادات
3213River(فيالموجودة)Miguel(صیدلیةفيعاًما11-5بینأعمارھمتتراوحالذینلألطفال19كوفید-لقاحاتتتوفر Road, M-F(الساعةمن
المنشور.ھذافيالمعلوماتمنمزیدھناكمساًء.5حتىصباًحا10

)Camden(العائلیة:الوجباتمساعدة
Touchطعاممخزن● New JerseyفيCamden:10:30ًالساعةمنوجمعةوأربعاءثالثاءكللدیناالمخزنیفتح 12حتىصباحا

549Stateفيظھًرا، StفيCamdenالجائحة.أثناءالھویةأولألھلیةمتطلباتتوجدالالجمعة).أیاممحدودةخیاراتإلى(باإلضافة
Paulاللوجستیة،الخدماتبمدیراالتصالیرجىالطعام.لتلقيCamdenسكانمنتكونألنبحاجةلست Balkamاستجابةعلىللحصول

info@touchnewjersey.orgأو8090-904-856فوریة:
26thفيالواقعةChristusلكنیسةالسفليالطابقمنمساًء6:30حتى2:30منأربعاءثالثكلبالحي:SSJمركزطعاممائدة●

Street and Hayes Street, Camden, NJ 08105
Virtuaسوق● Mobile Market:جدولویكون-اجتماعًیابعیدةمتابعةمعبالتجزئة،البیعنموذجإلىسنعودCamdenلدیكالنحو.على

.VirtuaMFM@virtua.orgعلىاإللكترونيالبریدعبرمراسلتنافيتترددالأسئلة،
أیام الثالثاء:○

■Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: 11:30ً مساًء12:30حتىصباحا
■Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: مساء4:30حتي1:30

أیام األربعاء○
1601Haddonاألسرة،لصحةأوزبورنمركز■ Avenue, Camden:مساًء2:30إلىمساًء1:30من
Virtuaمركز■ Camdenمن(أدخلالسیاراتانتظارساحةالطوارئ،قسموالعافیة،للصحةMt. Ephraim Ave.)

1000 Atlantic Ave.: 11:30ً ظھراً.14:30حتىصباحا
أیام الخمیس○

■Farnham Park, 1648 Baird Blvd, Camden: مساء4:30حتي1:30
Cathedralتقدم● Kitchen1514فيستجدھاوالبقالة،الطعاموجباتFederal Street, Camden.856964.6771علىاتصل

مساًء:1حتىالظھرمنوالسبت،مساًء5حتى3:15األربعاءأیامورقیة.مستنداتأليحاجةھناكلیس-المعلوماتمنلمزید
Kroc(یحتوي● Salvation Army Camden Kroc Center(متاحالمخزنبالتسوق.شبیھةبیئةفيالعمیلاختیارمنطعاممخزنعلى

لتحدید4871-379-856بالرقماالتصالطعامإلىاحتیاجفيشخصأليیمكناإلقامة.علىدلیالًیقدمونالذیننیوجیرسيسكانمنألي
للمزید من المعلومات.ھناانقرموعد بدون تكلفة.

The(مركزیوفر● Neighborhood(في)278Kaighns Avenue, Camden،(ً یتمالمركز.أمامثالثاءكلالشبانللمزارعینسوقا
توفیر الفواكھ والخضروات الطازجة والعضویة، ولكن تختلف مبیعات المنتجات حسب ما یتم حصاده

)Camden(المجتمع:موارد
Mighty(تقدم● Writers(ً المنزلیة.الواجباتفيللمساعدةمساًء3الساعةاألبوابتفتح.8إلى3منللصفوفالمدرسةبعدمجانیاًبرنامجا

cbuck@mightywriters.orgراسلأوللتسجیلھناانقر

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
https://www.virtua.org/about/eat-well/mobile-farmers-market
https://easternusa.salvationarmy.org/camden-kroc/help/
https://mightywriters.org/join-mighty-writers/


مارتن،توماالتصال:الرجاءالمعلوماتمنلمزید.Camdenمواقعمنالعدیدفيمجانیةكتبلدیھاالمنبثقةالمكتبات●
kennedyper@aol.com (856) ھنا:واألیامالمواقعشاھد.308-6992

https://camdencountypopuplibrary.org/programs/

)Camden(االجتماعي!التواصلمواقععلىتابعونا
ابق على اطالع دائم بما یحدث عبر مدارسنا من خالل متابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي. نتطلع دائماً إلى إبراز طالبنا على وسائل التواصل

.FacebookcamdenprepأوInstagramuncommon_camdenprepعلىلناعالمةفضعمشاركتھا،تریدصورلدیككانتإذااالجتماعي!
.smile4camdenprep@gmail.comعلىاإللكترونيالبریدعبرإلیناإرسالھاأوصوركإلرسالھناالنقرأیضاًیمكنك

فیسبوك●
انستغرام●

)Newark(لـسفیًراكنNorth Star GOTV!
Northأمورأولیاءعننبحثنحن Starلالنتخابأخرجمبادرةویدعمونسفراءلیكونوا)GOTV(مسؤولینالسفراءسیكونالقادمة!االنتخاباتقبل

المعلومات وللتسجیل، یرجىلمزید منعن االتصال بالعائالت وتشجیعھم على التحدیث و / أو التسجیل للتصویت في انتخابات مجلس التعلیم القادمة.
Mario.daniels@northstaracademy.orgعلىدانیلزبالسیداالتصال

)Newark(األمور:أولیاءمنالدعوةشركاءعملدعوة
كأعضاء في شركاء الدعوة من أولیاء األمور، نجتمع مًعا لدعم طالبنا ومدارسنا ومجتمعاتنا، وھو أمر في غایة األھمیة. دع صوتك یكون مسموًعا من

خالل االشتراك في االجتماع التالي وتعلم كیف یمكنك أن تكون داعي للعمل!

.ھناإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفھ یرغب في المشاركة وحضور االجتماع التالي، یرجى ملء النموذج التالي بالضغط

)Newark(19كوفید-ضدوالتطعیملالختبارمجانیةمواقع
NJ(معلوماتمركزیحتوي COVID-19(قمنالقدالحرج.الوقتھذاخاللالتطعیمأو/واالختبارعنالبحثفيعائلتكلمساعدةالمواردمنوفرةعلى

.على ھذا الرابطالضغطیمكنك الوصول إلى القائمة من خاللبتجمیع قائمة مختصرة بالمواقع التي تقدم االختبار والتطعیم بدون حجز مسبق.

)Newark(استبیان)Newark Youth Covid-19(ھدیة)للمراھقین)دوالرا25ً
Project[یودنیوارك!مراھقینأمورأولیاءإلىنداء Ready (projectreadynj[(]وUnited Way of Greater Newark (uwnewark[(

اإلنترنتعبرالسریعاالستبیانھذافيفقطشاركال!أمتطعیمھمتمإذایھمال.19كوفید-لقاحاتحولبھویشعرونالمراھقونفیھیفكرماسماع
https://bit.ly/3pdNLSaھنا!سجلدوالًرا.25واكسب

)Newark(الصحةفيشركاء-عملفرصة)Partners in Health(
بصددنحنأكبر،بشكلالجھدھذالدعمبعده.وما2022عامحتىالمجتمعیةوالعافیةالصحةووزارة)Newark(مدینةمعشراكتنامواصلة)PIH(یسر

ونحن)،Newark(فيمقرهسیكونولكن)،Newark(فيمقیماًیكونأنإلىالشخصیحتاجال.)Newark(فيكاملبدواملیعملمدینةمدیرتعیین
(Newark(فيواسعةخبرةأوخلفیةلدیھشخصتوظیفعلىحریصون / (Northern New Jersey.(

)Newark(مدینةممثليیرافقوسوف)،Newark(في)PIH(لشركةالفنیةاالستشاراتوإدارةاالستراتیجيالتوجیھعنمسؤولالمدینةمدیرسیكون
.الوصف الوظیفي الكامل ھنایمكن العثور علىفي بناء وتنفیذ وتقییم استراتیجیة تحول الرعایة الصحیة األولیة.

)Newark(جامعةGateway:

https://camdencountypopuplibrary.org/programs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchBlDy9tlqhQWliTg5ov4YLAtZ7egrcJgV-yaHuuN0gRrN3Q/viewform?usp=sf_link
mailto:smile4camdenprep@gmail.com
https://www.facebook.com/camdenprep/?fref=ts
https://www.instagram.com/uncommon_camdenprep/
mailto:Mario.daniels@northstaracademy.org
https://forms.gle/Fe2CMuAnJHBq2T3c9
https://covid19.nj.gov/index.html
https://drive.google.com/file/d/18vwt84QEEAF_JWQHJAx0BCr20LGjw8m6/view?usp=sharing
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bit.ly/3pdNLSa&data=04%7C01%7CMasonan@ci.newark.nj.us%7C7b6de8c7120245831a1508d9dc719688%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637783203009535777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=gEQdFIwNoo02hKTfKj2lJhpStH/x5B8+Vqo2luUnWsI=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.pih.org/pages/employment?p=job%2Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan@ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo+GwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C/cf8=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.pih.org/pages/employment?p=job%2Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan@ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo+GwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C/cf8=&reserved=0


)GatewayU(ودعمتدریبعلىالمشاركونسیحصلاألعمار.جمیعمنلألشخاصاإلنترنتعبرمتاحالتكلفةومیسورمرنجامعيبرنامجھو
Gatewayزیارة:یرجىوللتسجیل،المعلوماتمنلمزیدكامل.بدوامالعملأثناءسنوات3-2خاللالبكالوریوسدرجةعلىاحصلشخصي. U |

Made for Newark (gatewayunewark.org(

)Newark(االجتماعي!التواصلمواقععلىتابعونا
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●

)Boston(األمور:أولیاءمنالدعوةشركاء
Roxbury(لمدرسةالتابعاألمورأولیاءالدعوةلشركاءالتالياالجتماععقدالمقررمن Prep(عبرمساًء5إلى4منفبرایر،10في)Zoom(على

ھذاسیركزحضوركم.ویسعدنابھممرحبالعائالتجمیع.)https://uncommonschools.zoom.us/j/92655204547الرابط:
Roxbury(لمدرسةأفضلممثلیننكونأنعلىلمساعدتناالدعوة،علىالتدریبعلىاالجتماع Prep(جمعیةستقودلدینا.المحلیینالمشرعینأمام
الجلسة.ھذه)MCPSA(العامة)Massachusetts(مدارسبجمعیة
Roxbury(مجتمعداخلاآلخریناألمورأولیاءمعالماثلةاالجتماعبیاناتمشاركةیرجى Prep.(

فیما یلي جدول الیوم:

وترحیبمقدمةمساًء04:00إلى03:50من●
)MCPSA(منمقدمبابيدانییلمعالدعوةعلىتدریبمساًء04:30إلى04:00من●
األمورأولیاءمنالدعوةشركاءأعمالمساًء05:00إلى04:30من●

)Boston(الرسمي:بالزيالتبرعقافلة
إذا استخدم طفلك الزي المدرسي برفق ولم یعد بحاجة إلیھ، فیرجى التبرع بھ! ھدفنا ھو مساعدة جمیع الطالب على االستعداد للمدرسة! إذا كان لدیكم زي

رسمي لم یعد یناسب طفلكم وترغبون في التبرع بھ، یرجى تركھ في المكتب األمامي في مدرستك. یرجى مشاركة ھذا مع أصدقائك وعائلتك وزمالئك عبر
Roxbury(مدرسةشبكة Prep(الدعممساعدكامنخواني،راشیلمعالتواصلیرجىھدفنا!إلىالوصولفيمساعدتناعلىوتشجیعھماإلعدادیة

.Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.orgعلىأسئلةلدیكمكانتإذاالمدرسي

)Boston(االجتماعي!التواصلمواقععلىتابعونا
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●

https://www.gatewayunewark.org/
https://www.gatewayunewark.org/
https://www.facebook.com/uncommon.newark
https://www.instagram.com/uncommon_newark/
https://twitter.com/Uncommon_Newark
https://uncommonschools.zoom.us/j/92655204547
https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter


انستغرام●
تویتر●

)Brooklyn(التطعیم:عیادةلقطاتأبرز
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

)Brooklyn(الرقمیة:المساواةاستبیان
جمعفيمساعدتھماآلباءمن)NYC(فيالتعلیموزارةتطلببعد،عنالتعلمآثاربتقییمالمنتخبونقادتنایقومبینما

مثل ھذه المعلومات القادة التربویین بشكل كبیر علىستساعدبیانات دقیقة بشأن الوصول إلى الموارد الرقمیة.
وزارة التعلیم من أولیاء األمور أو األوصیاء إكمالتطلبتقدیم أفضل خدمة لطالب مدینة نیویورك وعائالتھم.

من ریاض األطفال وحتى الصف الثاني عشر.لكل طالب في األسرة في الصفوفاستبیان المساواة الرقمیة

)Brooklyn(االجتماعي!التواصلمواقععلىتابعونا
على اطالع دائم بالمعلومات المھمة واألشیاء المثیرة التي تحدث عبر حرمنا المدرسي من خالل متابعتنا علىابق

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

فیسبوك●
انستغرام●
تویتر●

)Rochester(المجتمعلتطعیمفرصة
تزعمونشره.19لكوفید-المسبببالفیروساإلصابةخطرمنیقللأنیمكن19كوفید-ضدالتطعیمأن)CDC(األمراضعلىالسیطرةمركزیقترح

Monroe(مدرسة County(كنیسةفيفوقفما12منلألعمارمجانیةمجتمعیةتطعیمعیادةعقدفي)Aeon Missionary Baptist،(فيالواقعة
)175Genesee Street, Rochester, NY 18ًعنأعمارھمتقلالذیناألفرادعلى).14611 معالقانونيالوصي/الوالدینأحدإحضارعاما

إثبات ھویة مقبول إلبداء الموافقة على التطعیم شخصیاً مثل - رخصة القیادة، أو جواز السفر، أو إثبات الھویة الخاص بالوالیة بخالف رخصة القیادة، أو
الصورة).(معبالعملالخاصالھویةإثباتأوالصورة)(معبالمدرسةالخاصالھویةإثباتأوالصورة)(مع)Medicaid(بطاقة

https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS
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


)Rochester(التعلیم:فيالعنصریةمناھضةمؤتمر
العنصریةمناھضةمؤتمرالربحیةغیروالمنظماتالمحلیةالكلیاتتستضیف)،Rochester(منطقةفيوإنصافاًعدالًأكثرمجتمعلتأسیسمحاولةفي
9:00ًالساعةمنمارس12الموافقالسبتیومالحدثھذاسیعقدروتشستر.في2022االفتراضيالتعلیمفي عبرمساًء3:00حتىصباحا
)Zoom.(المنشور.ھذافيالمعلوماتمنمزیدعلىالعثوریمكنك

(رابط) تسجیل مجاني
(نموذج) تسھیل جلسة طارئة

)Rochester(المجتمع:موارد
مجتمعنا غني بالموارد، وفیما یلي قائمة مختصرة بالبرامج والمبادرات.

ونابضةآمنةأحیاءوبناءعملفرصلخلقكمجتمعمًعانجتمعكیفلتتعلمالخمیسیوممن6:30الساعةفيروتشسترمدینةمسؤوليإلىانضم●
بالحیاة وتولید فرص تعلیمیة للجمیع.

Coronavirusمعلوماتمركزبزیارةقم● (COVID-19(منتظمة.وإشعاراتتحدیثاتعلىللحصول
إذا كنت مستأجًرا أو مالًكا بحاجة إلى مساعدة مالیة، أو ترید التعرف على الجھودألخذك بعین االعتبار،المساعدة المالیة للمستأجرین والمالك:●

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3-4UiF14n10naPY3rwit8bvUOju-rGQwZ6kv3w-H1ZlKRrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/10gGWfyxK9YsFRpGDEiUfNsvsSEZ5zp6L56-4Wos3OnE/edit?usp=sharing
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search


ھنا:منJumpstartingROCرابطعلىالنقریرجى،Rochesterاقتصادتشغیلإلعادةالمبذولة
https://www.jumpstartingroc.com/

EPPI-الطوارئلحاالتاإلیجارمعونةبرنامج● فيللمساعدةطارئةحاجةلدیھاالتيMonroeمقاطعةفيللعائالتحالًیامتاحالتمویل:2.0
الوثائقوتقدیممعھم،مقابالتوإجراءالبرنامج،تدیرالتيمماوكالةمعطلبإكمالالعائالتعلى.19كوفید-بجائحةالمتعلقةاإلیجارمتأخرات
Lifeline/211معتواصلالطلب،لبدءالمستأجر).(بموافقةالمستأجرعننیابةأیًضاالمالكیتقدمقدالفردي.وضعھمعلىبناًءالمطلوبة

.9211-356-877-1أو211بالرقماالتصالطریقعن
العائالت التي لدیھا طفل تمت الموافقة علیھ لتلقي وجبات مجانیة أو مخفضة السعرخصم فیدرالي على األنترنت الھوائي للطالب والعائالت!●

المدارسإلىیذھبونالذیناألطفالذلكفيبما)،SBP(المدرسياإلفطاربرنامجأو)NSLP(المدرسيللغداءالوطنيالبرنامجبموجب
زیارةیرجى.EBBلبرنامجمؤھلوناألمریكیة،الزراعةلوزارةالتابعالمجتمعیةاألھلیةشرطفيالمشاركة

GetEmiticalBroadband.orgالمعلومات.منمزیدعلىللحصول

)Rochester(االجتماعي!التواصلمواقععلىتابعونا
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●
تویتر●

https://www.jumpstartingroc.com/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTIuNDAzNDIyNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldGVtZXJnZW5jeWJyb2FkYmFuZC5vcmcvP3V0bV9jb250ZW50PSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9uYW1lPSZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV90ZXJtPSJ9.1ylPAHpacOw4h1Bzg0F4Sr7UCNX6xR59BsPXm0c2RL0/s/1512287961/br/106245871732-l&c=E,1,g5rhlH9ryfrnSJvc9s4ZMXknMUOPT45TXhujXEQG9Ed2TfpghrD6bIWlcpDD8uIXJ5l7nc9Kf-R-SKGCu5cg4a2jmjSav1OPVt8sxF6sau69hRhE&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTIuNDAzNDIyNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldGVtZXJnZW5jeWJyb2FkYmFuZC5vcmcvP3V0bV9jb250ZW50PSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9uYW1lPSZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV90ZXJtPSJ9.1ylPAHpacOw4h1Bzg0F4Sr7UCNX6xR59BsPXm0c2RL0/s/1512287961/br/106245871732-l&c=E,1,g5rhlH9ryfrnSJvc9s4ZMXknMUOPT45TXhujXEQG9Ed2TfpghrD6bIWlcpDD8uIXJ5l7nc9Kf-R-SKGCu5cg4a2jmjSav1OPVt8sxF6sau69hRhE&typo=1
https://www.facebook.com/RochesterPrep
https://twitter.com/Rochester_Prep

