
 

 
 ( األعزاء،Rochester Prepعائالت )

 
اتخذ طالب الصف الثانوي األخير في مدارس   نرحب بشهر مايو ونبدأ في العد التنازلي إلى األيام األخيرة من العام الدراسي. األسبوع،في هذا  

(Uncommon) منذ أول خطوة لهم  بها. التحقوارحلتهم إلى الكلية وما بعدها قريباً، قرارات مهمة حول الجامعة الرائعة التي  سيباشرون، الذين

( إلى اليوم الذي يتلقون فيه شهادة الثانوية العامة ونحن نشارك إيماناً راسخاً في مواهب طالبنا، ومتحمسون لرؤية Uncommonداخل مدارس )

ستكون األسابيع الست المقبلة مليئة بالتحديات والفرح، فهي نتاج العمل الشاق لطالبنا وعائالتنا وموظفينا،   لية بثقة.كل طالب يتخذ خطواته التا
 ولم يكن أياً من هذا ممكناً بدون شراكتكم.

 

 مستجدات المدرسة 

 قدم اآلن! 
، وأنت وعائالتنا الحالية أفضل دعاة  23- 2022األطفال ( تقبل طلبات التحاق الطالب الجدد لمرحلة روضة Rochester Prepال تزال )

هل   (.Rochester Prepونحتاج إلى مساعدتكم لنشر الكلمة عن ) 23-2022نقبل حالياً طلبات التحاق الطالب الجدد للعام الدراسي   لمدارسنا!

فيه الوقت خارج المدرسة وما إذا كنت تعرف أي  فكر في األماكن التي تقضي هل أنتم أعضاء في كنيسة؟ يلعب أطفالك رياضة خارج المدرسة؟
إذا كانت لديك أية مشكالت في الوصول   prep.org/enrollrochester. الطلبات متاحة حاليًا عبر اإلنترنت على  عائالت قد تكون مهتمة بالتسجيل.

 register@rochesterprep.org. أو لديك أسئلة إضافية، فيرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على   SchoolMintإلى 
 

 
 

 ( مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم ) تذكير:

 

https://rochesterprep.uncommonschools.org/enroll/
https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/
mailto:enroll@rochesterprep.org


 

 Campمخيم ) (!Camp Uncommonعلى الرغم من حلول فصل الشتاء، إال أننا ننتظر بفارغ الصبر وصول الصيف السابع لمخيم )
Uncommon( هو مخيم مبيت صيفي لطلبة مدارس )Uncommon  مواعيد الجلسات لهذا الصيف هي كما  .8وحتى  3( ممن في الصف

  يلي:
 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 Uncommonمخيم ) للعائالت الجديدة المهتمة باالنضمام إلينا في -

أو   البريد اإللكتروني( عبر mmonCamp Uncoإذا كانت لديك أي أسئلة على اإلطالق، يُرجى عدم التردد في التواصل مع مايك كاالهان، مدير مخيم )
 . 646-634-3277الهاتف على 

 مصادر 

 مايو هو شهر التوعية بالصحة العقلية ركن العافية:
 

 
" طوال الشهر  أثنين الصحة العقلية( االستشاري للخدمة االجتماعية " Uncommonمايو هو شهر الصحة العقلية، وحدد فريق مدارس  )

تلقي الموارد الضوء على ما يمكن لألفراد عمله يومياً إلبداء  .(Mental Health America( من )BacktoBasicsالمتوافق مع مبادرة )#

 األولوية لصحتهم العقلية، وبناء المرونة في مواجهة الصدمات والعقبات، ودعم المكافحين.
 

من الوباء المستمر إلى الظلم المستمر للعنصرية والتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية  يئاً بالتحديات على أقل تقدير.كان العام الماضي مل
الجنسية والمتحولين جنسياً وأشكال أخرى من االضطهاد المنهجي، قد يكون من الصعب تجاوز اليوم دون أن تشعر حقاً بصعوبة الوضع في  

 وبالطبع، ما يقرأ عنه بعض الناس في األخبار، يختبره اآلخرون في الواقع.  نشرة األخبار.
 

 نعلم أن حوالي نصف األشخاص في الواليات المتحدة سوف يستوفون معايير حاالت الصحة العقلية القابلة للتشخيص في مرحلة ما من حياتهم.
سية ورهاب المتحولين جنسياً والتمييز على أساس الجنس وأشكال أخرى من  نعلم أيضاً أن المجتمعات المستهدفة بالعنصرية ورهاب المثلية الجن

 القمع والعنف الممنهج يمكن أن تواجه عبئاً ثقيالً على الصحة العقلية بسبب هذه العقبات. 
 

ت التحذير، ومعرفة العودة إلى أساسيات موضوعات الصحة العقلية مثل التعرف على عالما -نركز خالل شهر مايو على إبقاء األمور بسيطة 
 العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حاالت الصحة العقلية، والحفاظ على العافية العقلية، وطلب المساعدة من أجل الصحة العقلية. 

 
 مصادر 
 إدراك األوقات التي تحتاج فيها إلى مساعدة بشأن صحتك العقلية  ●
 ماذا تفعل عندما تحتاج إلى مساعدة  ●

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://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%204.%20Recognizing%20When%20You%20Need%20Help%20With%20Your%20Mental%20Health.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%205.%20What%20To%20Do%20When%20You%20Need%20Help.pdf


 

 إلى أين تذهب عندما تحتاج إلى مساعدة ●
 مصطلحات واجب معرفتها ●

 
 بادروا بالعمل اليوم لحماية مدارسنا: 

( من  Uncommonتي يمكن أن تؤثر سلباً على المدارس المستقلة مثل )( الCSP) برامج المدارس المستقلة  الفيدرالية إجراء تغييرات علىتدرس الحكومة 

 ستؤثر التغييرات المقترحة بشدة على فروع المدارس المستقلة وفروع المدارس التي يقودها القادة الملونون. حيث افتتاح مدارس جديدة أو التوسع.
سيسافر بعض أولياء  ء، وتستحق الفروع األخرى نفس الفرصة.( لتصبح شبكة عالية األداCSP( من تمويل )Uncommonاستفادت مدارس )

(  CSPالمشرعين بأنك تدعم ) إلعالم  ثانية 30الرجاء تخصيص  األمور إلى العاصمة واشنطن للتصويت؛ بإمكانك أيضاً أن تجعل صوتك مسموعاً.

 شكراً لك!  رة التعليم األمريكية إعادة النظر في هذه المقترحات. وتود من وزا
 

StandUp4EdEquity 
  7، ستكون الجمعية في مدينة روتشستر يوم السبت الموافق ( الخاصة برابطة المدارس في نيويورك عبر الواليةStandUp4EdEquityجولة ) كجزء من

التعليم الجيد بإتاحة  يتميز اة في التعليم والنضال من أجل توفير تعليم جيد لجميع الطالب.ظهراً لنشر الوعي بشأن عدم المساو  1:30مايو في الساعة 
 ونحن نعلم أن جميع الطالب يستحقون فرصة التفوق!   الفرصة والتفوق.

 

 
 

 اتصل بالمسؤولين المنتخبين اليوم:
نيويورك على زيادة الوعي بشأن عدم المساواة في التعليم وتناضل تعمل جمعية رابطة مدارس  نعلم أن جميع الطالب يستحقون فرصة التفوق!

يمكنك أيضاً اتخاذ إجراءات ضد عدم المساواة في التعليم عبر حث المشرعين في الوالية على تغيير  من أجل توفير تعليم جيد لجميع الطالب.
  سح رمز االستجابة السريعة أدناه لكتابة خطاب للمسؤولين المنتخبين اليوم!أو ام  هنا أضغط  النظام الحالي.

 
 

 كن قائداً للعائلة
(Family Champion( هي مجموعة مناصرة من أولياء األمور تمثل العائالت من جميع مدارس )Rochester Prep .المستقلة )   يعمل فريقنا

ستتاح ألعضاء  عالي الجودة عبر تمثيل مصالح مدارسنا وطالبنا والمجتمعات التي نخدمها.كل يوم لضمان حصول جميع الطالب على تعليم 
(Family Champion.فرصة الزمالة وبناء العالقات مع بعضهم البعض ومع األطراف المعنية األخرى )  لمزيد من المعلومات حول كيفية

وانضم إلى مجموعة فيسبوك  parentchampion@rochesterprep.orgالمشاركة، راسلنا عبر البريد اإللكتروني على 

https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%206.%20Where%20to%20Go.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%207.%20Terms%20to%20Know.pdf
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://email.nycharters.net/e3t/Ctc/5E+113/d13yQw04/MWKv2Py-2CdW51mNxW99lB89W5XFwz14JBCStN1WCR-JdSvd1VcSFcQ7CgQdcW30Dbcz8bL9drW55NvZr5CVCxFW3VJgrF2VN6YLW5fdY1l5dwSn5VzB0J61XmyLVVSKJ863t2g-qW4q2dPP443B_dW7-910Q1kJw7yW9m4Fv-927Mc6W4yQs6z677lg_N4MLkvMc9vYCVZ96Xv3f8rmRN426GRZDtNb3W2nMtW_2wYCdfW26F4y73MZ1QJW7C9Y1p56L5DyW8gs4yX3znv4yW3NH5-H1vb4VzW1Wf6Hp5PksB8W1F3dx13Mn8BsW1M2KHY88yBybW5pD_YQ6xdsM6N7YvrL8zCXzWN5TvLmCHw-DZW2TMQ5K2RQ5nNW58VJTH4CWYxwW12VGFV4cg2JhW6wlgzM4CdRDZW5lVv-x5ZnZT0W7G3bqY9fTjKMW50_zmy850SNzW2gj0qN6CjpyhW7KMvkh7K3KzSW6YWHDT5x9yHwW16plr12l1z1JW41sW1B2WDKJbW6W65Sz7VGCFzW7w5BLn2-Qt1PW2yDQlp4vgLKSW7QGmHw636gGwW6rw6F93NQKbgVFWXtc1Gt-HvW3f_Xsm7gDkzzW4YNmKg52wXrtW7VJr9B3tVwChW7s4R431WmCwqW5VKfc_4YH4JZVmLnXC13BHnRW7Whgdh11-4vcW1HRjyS184Cl0W2qzZl22VrTnRW48tddH6QZj5QW6Rpf7g82TyWsW1MV_cD6j9P58W4zGly_8Fn7_zW2MspFl2hyy25W9dJKW81zxL5PW3pckyD630W20W4h2xGt7yh77YW6p0fKx2xdfxVW46Zp--4-Ch1yW7lc54b6Byx6kW4GSyZC5lhRjcW7HJ2rL8tT7rsW2r2WZQ69S-RlW1269n76RWnpLW88X5PD7jw1GgW4lnZGF2V5N6fN4Bg-fsR8188W7VcWPk2KwBgGW9bDwW-1B1qW0W8zYbZ12nW-MPW2k2pD77PmYj8Vkxjp1558nYxW4WfdMw2_kmPHW62F3vY5HbMBMW9b7sV_4cSNhZW7nt3JF5ZtyjbW11yN1b6126HDW7fHMg449_sJNW7BbQVb6whr6WW6PPV1w8BMTsFW1ksbhp1GWVpJN4DSGFJCt82BN5N1JbmM5hkxW87k67l2Xkjl2W5JMBfC5qldYHW7M284b7v2hg0W6CJP4K3XN3bqW84jQcr1r-BpgW1_J8_X3hn2NwW7xHNPq3rzLt8N34FyGmMW2K9W2lzC0v48kcffW2RL17G47vSC3N3zSGf5fNVnrW45JPv32khT18MSJBtbWstDBW4gyBqF27gk-7W41YMZk5X4ZYF38qD1&c=E,1,0gS_TsmMVB3D8uQ3_48w-TxtooIBcLOhnsC4jL8dKDKzLJrdEslOdXQNfWa0FhV2osrK9Lh0L8ChbMd9qkGqWh92y-9FGFr9TxT4-y6y&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://email.nycharters.net/e3t/Ctc/5E+113/d13yQw04/MWKv2Py-2CdW51mNxW99lB89W5XFwz14JBCStN1WCR-JdSvd1VcSFcQ7CgQdcW30Dbcz8bL9drW55NvZr5CVCxFW3VJgrF2VN6YLW5fdY1l5dwSn5VzB0J61XmyLVVSKJ863t2g-qW4q2dPP443B_dW7-910Q1kJw7yW9m4Fv-927Mc6W4yQs6z677lg_N4MLkvMc9vYCVZ96Xv3f8rmRN426GRZDtNb3W2nMtW_2wYCdfW26F4y73MZ1QJW7C9Y1p56L5DyW8gs4yX3znv4yW3NH5-H1vb4VzW1Wf6Hp5PksB8W1F3dx13Mn8BsW1M2KHY88yBybW5pD_YQ6xdsM6N7YvrL8zCXzWN5TvLmCHw-DZW2TMQ5K2RQ5nNW58VJTH4CWYxwW12VGFV4cg2JhW6wlgzM4CdRDZW5lVv-x5ZnZT0W7G3bqY9fTjKMW50_zmy850SNzW2gj0qN6CjpyhW7KMvkh7K3KzSW6YWHDT5x9yHwW16plr12l1z1JW41sW1B2WDKJbW6W65Sz7VGCFzW7w5BLn2-Qt1PW2yDQlp4vgLKSW7QGmHw636gGwW6rw6F93NQKbgVFWXtc1Gt-HvW3f_Xsm7gDkzzW4YNmKg52wXrtW7VJr9B3tVwChW7s4R431WmCwqW5VKfc_4YH4JZVmLnXC13BHnRW7Whgdh11-4vcW1HRjyS184Cl0W2qzZl22VrTnRW48tddH6QZj5QW6Rpf7g82TyWsW1MV_cD6j9P58W4zGly_8Fn7_zW2MspFl2hyy25W9dJKW81zxL5PW3pckyD630W20W4h2xGt7yh77YW6p0fKx2xdfxVW46Zp--4-Ch1yW7lc54b6Byx6kW4GSyZC5lhRjcW7HJ2rL8tT7rsW2r2WZQ69S-RlW1269n76RWnpLW88X5PD7jw1GgW4lnZGF2V5N6fN4Bg-fsR8188W7VcWPk2KwBgGW9bDwW-1B1qW0W8zYbZ12nW-MPW2k2pD77PmYj8Vkxjp1558nYxW4WfdMw2_kmPHW62F3vY5HbMBMW9b7sV_4cSNhZW7nt3JF5ZtyjbW11yN1b6126HDW7fHMg449_sJNW7BbQVb6whr6WW6PPV1w8BMTsFW1ksbhp1GWVpJN4DSGFJCt82BN5N1JbmM5hkxW87k67l2Xkjl2W5JMBfC5qldYHW7M284b7v2hg0W6CJP4K3XN3bqW84jQcr1r-BpgW1_J8_X3hn2NwW7xHNPq3rzLt8N34FyGmMW2K9W2lzC0v48kcffW2RL17G47vSC3N3zSGf5fNVnrW45JPv32khT18MSJBtbWstDBW4gyBqF27gk-7W41YMZk5X4ZYF38qD1&c=E,1,0gS_TsmMVB3D8uQ3_48w-TxtooIBcLOhnsC4jL8dKDKzLJrdEslOdXQNfWa0FhV2osrK9Lh0L8ChbMd9qkGqWh92y-9FGFr9TxT4-y6y&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://email.nycharters.net/e3t/Ctc/5E+113/d13yQw04/MWKv2Py-2CdW51mNxW99lB89W5XFwz14JBCStN1WCR-JdSvd1VcSFcQ7CgQdcW30Dbcz8bL9drW55NvZr5CVCxFW3VJgrF2VN6YLW5fdY1l5dwSn5VzB0J61XmyLVVSKJ863t2g-qW4q2dPP443B_dW7-910Q1kJw7yW9m4Fv-927Mc6W4yQs6z677lg_N4MLkvMc9vYCVZ96Xv3f8rmRN426GRZDtNb3W2nMtW_2wYCdfW26F4y73MZ1QJW7C9Y1p56L5DyW8gs4yX3znv4yW3NH5-H1vb4VzW1Wf6Hp5PksB8W1F3dx13Mn8BsW1M2KHY88yBybW5pD_YQ6xdsM6N7YvrL8zCXzWN5TvLmCHw-DZW2TMQ5K2RQ5nNW58VJTH4CWYxwW12VGFV4cg2JhW6wlgzM4CdRDZW5lVv-x5ZnZT0W7G3bqY9fTjKMW50_zmy850SNzW2gj0qN6CjpyhW7KMvkh7K3KzSW6YWHDT5x9yHwW16plr12l1z1JW41sW1B2WDKJbW6W65Sz7VGCFzW7w5BLn2-Qt1PW2yDQlp4vgLKSW7QGmHw636gGwW6rw6F93NQKbgVFWXtc1Gt-HvW3f_Xsm7gDkzzW4YNmKg52wXrtW7VJr9B3tVwChW7s4R431WmCwqW5VKfc_4YH4JZVmLnXC13BHnRW7Whgdh11-4vcW1HRjyS184Cl0W2qzZl22VrTnRW48tddH6QZj5QW6Rpf7g82TyWsW1MV_cD6j9P58W4zGly_8Fn7_zW2MspFl2hyy25W9dJKW81zxL5PW3pckyD630W20W4h2xGt7yh77YW6p0fKx2xdfxVW46Zp--4-Ch1yW7lc54b6Byx6kW4GSyZC5lhRjcW7HJ2rL8tT7rsW2r2WZQ69S-RlW1269n76RWnpLW88X5PD7jw1GgW4lnZGF2V5N6fN4Bg-fsR8188W7VcWPk2KwBgGW9bDwW-1B1qW0W8zYbZ12nW-MPW2k2pD77PmYj8Vkxjp1558nYxW4WfdMw2_kmPHW62F3vY5HbMBMW9b7sV_4cSNhZW7nt3JF5ZtyjbW11yN1b6126HDW7fHMg449_sJNW7BbQVb6whr6WW6PPV1w8BMTsFW1ksbhp1GWVpJN4DSGFJCt82BN5N1JbmM5hkxW87k67l2Xkjl2W5JMBfC5qldYHW7M284b7v2hg0W6CJP4K3XN3bqW84jQcr1r-BpgW1_J8_X3hn2NwW7xHNPq3rzLt8N34FyGmMW2K9W2lzC0v48kcffW2RL17G47vSC3N3zSGf5fNVnrW45JPv32khT18MSJBtbWstDBW4gyBqF27gk-7W41YMZk5X4ZYF38qD1&c=E,1,0gS_TsmMVB3D8uQ3_48w-TxtooIBcLOhnsC4jL8dKDKzLJrdEslOdXQNfWa0FhV2osrK9Lh0L8ChbMd9qkGqWh92y-9FGFr9TxT4-y6y&typo=1
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 مواقع التواصل االجتماعي!تابعونا على 
 ي.ابق على اطالع دائم بالمعلومات المهمة واألشياء المثيرة التي تحدث عبر حرمنا المدرسي من خالل متابعتنا على وسائل التواصل االجتماع

 الروابط أدناه للعرض ولتتابعنا: انقر فوق  إذا كان لديك شيئاً مميزاً لمشاركته، فال تتردد في اإلشارة إلينا في مشاركاتك أيضاً!
 فيسبوك ●
 تويتر  ●
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