
  

  ) األعزاء،Rochester Prepعائالت (

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 في   ومدارسنا.
إيرين ليست فقط حاصلة على ميدالية ذهبية أولمبية، ولكنها   متر.  500مسابقة 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 

  بمستجدات سياسة ارتداء قناع الوجه: تذكير 
) إلى سياسة ارتداء  Rochester Prepمارس، ستنتقل جميع مدارس ( 7بدءاً من يوم االثنين الموافق كما شاركناكم في وقت سابق من هذا األسبوع،  

انظر أدناه   هذه السياسة الحافالت أيضاً. وتشمل  بحسب مستويات راحة الموظفين والطالب الشخصية. ارتدائه، حيث نشجع على اختياري لقناع الوجه
  للحصول على تفاصيل مهمة: 

  األولى من عودتهم.  10-6خالل األيام  19-يظل ارتداء القناع إلزامياً ألولئك العائدين من عزل اإلصابة المؤكدة بكوفيد ●
  دة. أيام بعد التعرض المؤك 10يوصى بشدة بارتداء القناع، بغض النظر عن حالة التطعيم، لمدة  ●
   االستمرار في ارتداء القناع هو قرار عائلي يجب مناقشته وااللتزام به دون تدخل الموظفين. ●
  سنستمر في إرسال االختبارات السريعة إلى المنزل وتقديم االختبارات في الموقع للموظفين والطالب.  ●
  اختبارهم لألعراض أثناء اليوم الدراسي. سيتم تقديم اختبار في الموقع للطالب والموظفين الذين يبلغون عن  ●
  سنواصل اختبار تعقب المخالطين وأتباع سياسة الخضوع لالختبار للتمكن من الحضور لكل المخالطين.  ●
  ، وغسل اليدين / التعقيم، والتباعد االجتماعي ال يزالون قيد التطبيق. )HealthPassتطبيق ( ●
  وسيستمر توفير األقنعة.  ●

  قدم اآلن! 
 الطلبات متاحة حالًيا عبر اإلنترنت على  ! 23-2022) حالياً طلبات التحاق طالب مرحلة روضة األطفال الجدد للعام الدراسي Rochester Prepتقبل (

. rochesterprep.org/enroll) إذا كانت لديك أية مشكالت في الوصول إلىSchoolMint أو لديك أسئلة إضافية، فيرجى مراسلتنا عبر البريد (
  enroll@rochesterprep.org.اإللكتروني على 

  
 



  

   ):Rochester Prepعيادة تطعيم (
إلى جانب ارتداء األقنعة وإجراءات التباعد االجتماعي وغسل اليدين المتكرر،  أداة مهمة وفعالة للحفاظ على سالمتنا وسالمة مجتمعاتنا. 19-يعد لقاح كوفيد

وسنستضيف عيادة تطعيم مجتمعية مجانية لجميع   جميع الطالب وأفراد األسرة على تلقي اللقاح.  نحن نشجع  . 19-سيساعدنا اللقاح في إنهاء جائحة كوفيد
 ,14Mark St، الواقعة في ( )Rochester Prep High Schoolمساًء في مدرسة (  4:30مساًء إلى  2:30سيقام الحدث من الساعة   الفئات العمرية اليوم!!

Rochester, NY 14605.(  ستوزع إدارة الص ) حة العامة في مقاطعةMonroeالجرعة   سجل مسبقاً اليوم! . 19-) لقاحات والجرعة المعززة ضد كوفيد
  وأكبر  12الجرعة التعزيزية لمن هم  وأكبر  12األولى لمن هم 

  
 

  قم بإحالة صديق: 
يمكنك   شارك فرصنا مع شبكاتك وشجع اإلحاالت لالنضمام إلى موظفينا. ) اإلعدادية! Rochesterقم بإحالة صديق أو أحد أفراد العائلة ليكون معلماً في (

  اضغط فوق الرابط أعاله إلرسال إحاالتك اليوم!  والر إذا أدت إحالتك إلى توظيف. د  1000كسب ما يصل إلى 

  
 

  ) مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم (

  
) 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  3) ممن في الصف Uncommonمبيت صيفي لطلبة مدارس ( مخيم 
  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 (
   . قبلإذا كنتم من أحد العائالت التي حضرت المخيم من  هنايرجى التسجيل من  -
   .هنا) ألول مرة، يمكن الوصول إلى طلب االلتحاق Camp Uncommonللعائالت الجديدة المهتمة باالنضمام إلينا في مخيم ( -

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

 
   تسجيل الناخبين:

 التصويت أمران مهمان لطالبنا وأعضاء مجتمعاتنا.) أن المشاركة المدنية وممارسة الحق في 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

ر القافالت الموجه لطالبنا لتسجيل أقرانهم (األشخاص المؤهلون في سن  ) تسجيل الناخبين في مدارسنا الثانوية عب Uncommonسيشجع مجتمع ( صوتك!
  !YourVoteYourPower Pep Rally#مارس مع المسيرة الوطنية عبر اإلنترنت  16) وأفراد األسرة والمجتمع، بدءاً من New Yorkعاماً في  16

 في غضون ذلك، نشجعك على إجراء مناقشات مع عائلتك وأصدقائك حول أهمية التصويت. ترقبوا المزيد من التفاصيل في مدرستكم قريباً!
#UncommonVotes  

 
  ) المستقلة: New Yorkاجتماع جمعية مدارس والية ( 

مساًء لمعرفة   7مساًء حتى  6مارس، من الساعة  9األربعاء الموافق  ) المستقلة يوم New Yorkيرجى االنضمام إلى جمعية مدارس والية (
) ويلتقون بمدير المشاركة المجتمعية  New Yorkسيناقشون النقاط البارزة الخاصة بالميزانية المقترحة لمدينة ( المستجدات اإلقليمية وللتعبير عن رأيك.

   الجديد.

  
 

  ) الصيفي: STEMمعهد ( 
يقبل المعهد الصيفي   ).Alfred State College of Technologyفي ( 2022يوليو  26إلى  24) الصيفي من STEMيرجى حفظ تاريخ معهد (

) والتي توضح كيفية دمج اثنين أو أكثر من تخصصات العلوم والتكنولوجيا PK - 20حالياً العروض التقديمية والملصقات التي تتناول مستويات التعلم (
   https://bit.ly/3DtHWVSأذهب إلى: ) االبتدائية هذا العام.STEM، مع التركيز على مرحلة (EM)STوالهندسة والرياضيات (



  

  
  طلب المنح الدراسية لذوي األصول اإلسبانية: 

) وارد هنا. تشجع رابطة العمل  Ibero American Action Leagueمن (  2022يمكنك العثور على طلب المنح الدراسية لذوي األصول اإلسبانية لعام 
ية الملحقين  األمريكية بشدة وتدعم التميز في التعليم وتعمل مع المنظمات والشركات واألفراد اآلخرين لتقديم منح دراسية للطالب من األصول اإلسبان  األيبيرية

   .2022مارس  7آخر موعد للتقديم هو  في الكلية في المنطقة. 
En Espanol: 
Aquí es la solicitud de becas hispanas de la Liga de Acción Iberoamericana (IBERO) para el año 2022. La 
Liga de Acción Iberoamericana (IBERO) fomenta y apoya la excelencia en la educación y trabaja con otras 
organizaciones, empresas e individuos para proveer becas a estudiantes hispanos que están próximos a 
entrar a la universidad. La fecha límite es el 7 de marzo de 2022. 
 

  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: ميزاً لمشاركته، فال تتردد في اإلشارة إلينا في مشاركاتك أيضاً! شيئاً م
  فيسبوك ●
  تويتر  ●

 


