إلى عائالت  Camden Prepاألعزاء،
خاض مجتمع برنامج ) (Uncommonثالثة أسابيع من التعلم عن بعد وفي مدننا الست نرى الطالب والمعلمين واألسر
ينهضون لمواجهة هذه اللحظة .نشكرك على تحليك بالمرونة وإظهار الصمود وااللتزام العميق بمستقبل طفلك أثناء إشرافك
على دروس القراءة لطالب المرحلة االبتدائية ،ومساعدة طالب المرحلة اإلعدادية على تصفح  Google classroomوضمان
استمرار طالب المدارس الثانوية في المضي قد ًما في المرحلة النهائية قبل الكلية.
يواصل فريق  Uncommonالتحضير لالنتقال إلى نظام التعليم ال ُم َج َّمع .الغرض من قراءة مقاالت كالتي تقرئها اآلن هو
التوضيح التفصيلي للفرص المستغلة بنجاح التي نراها في جميع أنحاء البالد والتي ساعدتنا لكي نستوعب الدروس المستفادة من
تلك الفرص الناجحة ودمجها في خططنا بينما نمضي قد ًما .سنواصل تقديم أخر األخبار حول عودة نظام الحضور الدراسي
التقليدي في األيام واألسابيع القادمة.
تذكرنا هذه األسابيع بما عرفناه دائ ًما :يتطلب األمر شراكة حقيقية بين المدارس والعائالت لمساعدة طالبنا على النجاح .خطوة
تلو األخرى م ًعا لالستمرار واالزدهار بينما نتعلم إدارة "الوضع الطبيعي الجديد" .فلنتقدم!
أخر األخبار المدرسة
نموذج دخل األسرة من إدارة التعليم في نيو جيرسي :)NJDOE( 2020
من المعروف احتياج األطفال إلى وجبات صحية للتعلم .لتأكيد أهلية عائلتك لتلقي الوجبات بالسعر المخفض أو بالمجان،
يُطلب من جميع عائالت مدرسة كامدن للتعليم األساسي ( )Camden Prepإكمال طلب الغداء المجاني والمخفض.
نطلب من جميع العائالت إكمال هذا الطلب عبر اإلنترنت بحلول الخميس  1أكتوبر  .2020تعني مشاركتك أن جميع
الطالب الملتحقين بمدرسة ( )Camden Prepمؤهلون لتلقي وجبتي اإلفطار والغداء مجانًا طوال العام الدراسي الحالي.
االستِقصاء الخاص بدخل األسرة اليوم!
الرجاء النقر فوق الرابط للوصول إلى مدرسة طفلك إلكمال ِ
• مدرسة كوبوود االبتدائية ( - )Copewood Elementary Schoolنموذج دخل األسرة من ()NJDOE
• مدرسة جبل افرايم ( )Mt. Ephraimاالبتدائية  -نموذج دخل األسرة من ()NJDOE
• مدرسة جبل إفرايم ( )Mt. Ephraimاإلعدادية  -نموذج دخل األسرة من ()NJDOE
• مدرسة كامدن الثانوية ( - )Camden Prepنموذج دخل األسرة من ()NJDOE
توزيع وجبات التعلم عن بعد:
ستستمر ( )Camden Prepفي تقديم وجبات الطعام للطالب أثناء التعلم عن بُعد .بحيث يكون جميع الطالب مؤهلين لتلقي
ظهرا في
وجبات الطعام .ستكون خدمة استالم الطعام متاحة أيام الثالثاء والخميس من الساعة  10صبا ًحا حتى الساعة 12
ً
حرم ( )Mt. Ephraimفي (.)Mt. Ephraim Ave 1575
• الطالب الذين يحضرون يوم الثالثاء سيحصلون على وجبات الطعام يومي األربعاء والخميس
• الطالب الذين يحضرون يوم الخميس سيحصلون على وجبات الطعام لأليام من الجمعة إلى االثنين
يمكن استالم الوجبات من قبل الطالب أو الوالد أو أي فرد آخر من أفراد األسرة .يرجى مالحظة أنه سيتم توفير هذه الخدمة
طوال فترة التعلم الكامل عن بعد.
مصادر
ركن الصحة  -نشاط صحة الطالب وأولياء األمور:
الحفاظ على رطوبة أجسامنا مهم جدًا لصحتنا! حيث يعاني دماغنا عندما ال يحتوي جسمنا على كمية كافية من الماء .عندما
نحافظ على أجسامنا رطبة:
• تعمل العضالت والمفاصل بشكل أفضل.
• ينظم الجسم درجة الحرارة.
• يصبح الجلد والشعر أكثر صحة.

• نستطيع النوم بشكل أفضل.
إليك بعض الموارد لمساعدتك (وطفلك) على البقاء رطب وبصحة جيدة!
• نصائح لجعل األطفال يشربون المزيد من الماء.
• فوائد شرب الماء.
• لماذا شرب الماء هو الحل.
قم بالتصويت حتى يتم سماع صوتك:
أحد أهم انتخابات أجيالنا قادم في نوفمبر المقبل .تأكد من عدم استبعادك وأن صوتك مسموع! سيكون لمن ننتخبه كرئيس
قادم أهمية كبيرة في مجال التعليم وحقوق المرأة والهجرة وإصالح السجون والجريمة والوصول إلى الرعاية الصحية
والعديد من القضايا األخرى التي تؤثر على مجتمعاتنا.
للمساعدة في دعمك خالل عام االنتخابات هذا ،يسعدنا أن نقدم صفحة  Uncommonللتصويت كمصدر! يرجى استخدام
هذه الصفحة للعثور على معلومات حول المواعيد النهائية للتصويت والروابط للبحث عن حالة التسجيل الخاصة بك،
والتسجيل للتصويت ،وطلب اقتراع الغائب  /التصويت بالبريد .استخدم هذا الموقع لوضع خطة تصويت حتى تضمن أن يتم
سماع صوتك!
تذكير باإلحصاء السكاني :2020
متبقي فقط أيام قليلة أخرى إلكمال اإلحصاء السكاني  !2020تم تحديد  30سبتمبر كموعد االحتساب النهائي! يتم تحديد
الكثير من الموارد التي تعتمد عليها مجتمعاتنا ،بما في ذلك تمويل التعليم والرعاية الصحية ،من خالل التعداد .من
الضروري أن يتم احتساب الجميع في نيو جيرسي!
المجتمعات التي ال يتم إحصائها بالكامل ال تحصل على الموارد التي تستحقها .ادعم مجتمعنا من خالل ملء نموذج اإلحصاء
السكاني اليوم ،ويرجى تشجيع عائالتك وجيرانك على فعل الشيء نفسه .يرجى االطالع على الرابط لمزيد من المعلومات!
أو أكمل اإلحصاء عبر الهاتف على الرقم ( 844-330-2020اإلنجليزية) أو ( 844-468-2020لإلسبانية).
مواقع اختبار :COVID-19
يتم تشجيع جميع عائالت  Camdenعلى الخضوع الختبار  COVID-19حتى لو لم يكن لديك أي أعراض .يرجى
االطالع أدناه على الفرص المحلية التي تقدمها  CAMcare Health Corporationمن  1:00مسا ًء إلى  4:00مسا ًء.
يرجى االتصال بالرقم التالي  (856) 583-2400لتحديد موعد.
االثنين  -الخميس
مركز  Gatewayالصحي
 817شارع Federal
Camden, NJ 08102
الثالثاء فقط
CAMcare East
 2610شارع Federal
التصويت  -معلومات بطاقات االقتراع بالبريد:
قدمت والية نيو جيرسي صناديق االقتراع عن طريق البريد ( )VBMلكل مقاطعة قبل االنتخابات العامة في  3نوفمبر.
سيقع صندوق االقتراع عن طريق البريد لمدينة  Camden Cityفي المبنى اإلداري 600 ،شارع ( Marketمدخل
 Surrogate’s Officeبشارع  Marketسابقًا) .سيكون هذا الموقع متا ًحا على مدار  24ساعة يوميًا حتى إغالق صناديق

االقتراع في يوم االنتخابات .كل موقع مضاء جيدًا ومؤمن ومراقب بواسطة كاميرات المراقبة بالفيديو .تأكد من التصويت
واجعل صوتك مسموعا!
للمساعدة في دعمك خالل عام االنتخابات هذا ،يسعدنا أن نقدم صفحة  Uncommonللتصويت كمصدر! يرجى استخدام
هذه الصفحة للعثور على معلومات حول المواعيد النهائية للتصويت والروابط للبحث عن حالة التسجيل الخاصة بك،
والتسجيل للتصويت ،وطلب اقتراع الغائب  /التصويت بالبريد .استخدم هذا الموقع لوضع خطة تصويت حتى تضمن أن يتم
سماع صوتك!
موارد المجتمع:
• تقدم  .The Heart of Camden Incلوازم تنظيف مجانية ومنتجات شخصية لجميع أفراد األسرة كل يوم
ظهرا في .08104 ،NJ ،Camden ،Broadway Ave 1840
خميس من الساعة  11:30صبا ًحا حتى 1
ً
اتصل بالرقم ( 7011-966 )856للحصول على مزيد من المعلومات.
ظهرا .أيام األحد في Wiggins
• حدث اجتماعي مرح :يقام سوق الميالنين المقنع من الساعة  8صبا ًحا حتى 1
ً
 .Camden ،Riverside Drive 1 ،Waterfront Parkستكون شاحنات الطعام والبائعون حاضرين ويلزم
ارتداء أقنعة الوجه.
• تقدم خدمات كنائس  St. Johnزمالة التوعية المجتمعية في الهواء الطلق في  27سبتمبر من  11صبا ًحا إلى 3
مسا ًء .ستكون هناك قصات شعر وأطعمة وألعاب مجانية وعروض صحية والكثير غير ذلك! الموقعN 220 :
NJ 08105 ،Camden ،27th Street
مساعدة الوجبات العائلية:
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى طعام ،فيرجى مراجعة مواقع ويب  Food Bank of South Jerseyأو
 Touch New Jerseyللعثور على توزيعات الطعام في منطقتك .األحداث القادمة مذكورة أدناه ويمكنك العثور على
معلومات إضافية هنا:
ظهرا في صيدلية  Miguel’sالواقعة في
•  :Fresh Fruit Fridayكل يوم جمعة من الساعة  11صبا ًحا حتى 12
ً
NJ 08105 ،Camden ،River Rd 3213
• مائدة طعام مركز  SSJبالحي :كل ثالث أربعاء من  30 :6-30 :2مسا ًء من الطابق السفلي لكنيسة Christus
الواقعة في 26th Street and Hayes Street, Camden, NJ 08105
• الوحدة البورتوريكية للتقدم ( )PRUPو  :Cathedral Kitchen Driveكل يوم أربعاء من  3-1مسا ًء يقام في
08103 ،S. Broadway Camden NJ 818
• سوق  :Virtua Mobile Marketسنعود إلى نموذج البيع بالتجزئة مع متابعة اإللتزام بالتباعد اإلجتماعي -
جدول  Camdenكما يلي:
ظهرا حتى  1:30مسا ًء Roosevelt Plaza Park, 520 Market -
 oالثالثاء ،من الساعة 12
ً
Street, Camden
 oاألربعاء 2:30 Camden ،مسا ًء إلى  4مسا ًءVirtua Camden- Health & Wellness ،
Center- Emergency Dept. Parking Lot (Enter from Mt. Ephraim Avenue), 1000
Atlantic Avenue, Camden
برنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل
باب التقديم لبرنامج المساعدة التعليمية لرعاية الطفل أثناء  COVID-19مفتوح اآلن .يمكن لألسر المؤهلة التي تحتاج إلى
رعاية ألطفالها في سن المدرسة التقدم عبر اإلنترنت على  https://www.childcarenj.gov/COVID19حيث تم
افتتاح المدارس عن بُعد .المساعدة الدراسية هي جزء من خطة بقيمة  250مليون دوالر أعلن عنها الشهر الماضي الحاكم
مورفي لدعم األسر العاملة ورعاية األطفال .سيوفر هذا البرنامج الجديد مساعدة تعليمية لعائالت والية نيو جيرسي التي
يصل دخلها إلى  75,000دوالر وتحتاج إلى رعاية أطفال بدوام كامل أو جزئي وفقًا لجدول التعليم عن بعد في مدرستهم.
سينظر القسم في الطلبات حتى يتم استنفاد التمويل.
ساعدنا في نشر الكلمة عن برنامج  Uncommonمن خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على التسجيل اليوم!

إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني إليك ،يمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية مباشرة
من هنا.

