
Camdenعائالت Prep،األعزاء

ملتزماًوظل2020مارسفيالیقینعدممنعالمفيانطلقمجتمعلمثابرةالفخرغایةفيونحنالعامھذانبدأ!22-2021الدراسيالعامفيبكممرحًبا
على مداربخدمة طالبنا عبر كل عقبة واجھھا العالم منذ ذلك الحین.

57فيطالب21244بـأخرىمرةرحبناالماضیین،األسبوعین
المستعدینالمرنینالمتعلمینالشبابمنمجتمع-مناطق6عبرمدرسة

إلضاءة فصولنا الدراسیة مرة أخرى.

لقد أمضینا الصیف في إعداد مدارسنا لضمان أن الطالب یمكنھم التعلم
بأمان بین أصدقائھم وأقرانھم مع مراعاة الصحة والسالمة في طلیعة

جمیع قراراتنا. لقد ألھمتنا اإلثارة التي رأیناھا أثناء الترحیب بك وأطفالك
في األیام األولى من المدرسة. شكراً لكم على شراكتكم المستمرة الجتیاز

السنة الدراسیة الجدیدة كمجتمع واحد معاً. نحن ندرك حجم مسؤولیات
أولیاء أمور ومقدمي الرعایة خالل ھذه األوقات المضطربة ونحن نتقدم

بكامل التقدیر لكل مجھوداتكم!

مستجدات المدرسة

:COVID-19لقاحات
Camdenفينعتقد Prepلقاحاتالمتحدةالوالیاتفياألشخاصمالیینتلقىوعائالتنا.وموظفیناطالبناسالمةعلىللحفاظطریقةأفضلھوالتطعیمأن

COVID-19األطفاللطباألمریكیةوالرابطةاألمراضعلىالسیطرةمركزویوصيالمتحدة.الوالیاتتاریخفيالسالمةمراقبةإجراءاتأشدظلفي
12ًأعمارھمالبالغوالمراھقیناألطفاللجمیعباللقاح Camdenتشجعبذلك.القیاملعدمطبيسببلدیھملیسوالذینفوقفماعاما Prepالموظفینجمیع

المؤھلین واألسر والطالب على الحصول على اللقاح لدعم صحة وسالمة مجتمعاتنا.
.1-800-232-0233علىاتصلأو)؛GETVAX(438829إلىالبریديرمزكأرسلأو؛Vacines.govبزیارةقمإلیك،موقعأقربعلىللعثور

مازلنا نقبل طلبات االلتحاق للطالب الجدد للعام الدراسي الجاري!
Camdenفيالدراسةمنتستفیدقدعائلةتعرفكنتإذا Prep،بفریقاتصلأسئلة؟لدیكلدینا.التسجیلفریقمعھموسیتابعھنامعلوماتھابإرسالفقم

.5701-209)856(أوcpenroll@camden-prep.orgعلىالتسجیل

مصادر

ركن العافیة
:NSA-CPاالجتماعيالعملموقع

المجتمعیة.األحداثوفاعلیاتوالموارد،والخدمات،فریقنا،حولمعلوماتعلىللحصولNSA-CPاالجتماعيالعملموقعزیارةیرجى

للتھدئةاالفتراضیةUncommonغرفة
بوقتك.االستمتاعأثناءذلككل-والمشاعرالعواطفمعالتعاملواستراتیجیاتأدواتتستكشفحتىللتھدئةاالفتراضیةUncommonغرفةزیارةیرجى

نأمل أن توفر ھذه األدوات منافذ وممارسات مفیدة عندما تصبح الحیاة

https://www.vaccines.gov/
https://camdenprep.uncommonschools.org/21-22-school-year-enrollment-organic/
https://sites.google.com/northstaracademy.org/social-work/home
https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0


تحالف دعوة أولیاء األمور - انضم إلینا!
Camdenمدارسعنوتدافعالبعض،بعضھاتدعمالتيالعائالتمنمجموعةإلىباالنضماممھتماًداعیةنفسكتعتبرھل Prep،مجتمعوتخدم

Camdenفياألمورأولیاءدعوةتحالفإذاًأوسع؟مجالعلىCamden Prepأواالھتماماتاستبیانإلكمالھناانقرلك!المناسبةالمجموعةھي
Victoriaمعتواصل Gloverعلىvictoria.glover@uncommonschools.orgالمعلومات.منمزیدعلىللحصول

مساعدة الوجبات العائلیة
Foodویبمواقعمراجعةفیرجىطعام،إلىبحاجةتعرفھشخصأيأوأنتكنتإذا Bank of South JerseyأوTouch New Jerseyللعثور

على توزیعات الطعام في منطقتك.
المساعدة اإلضافیة في الوجبات العائلیة مذكورة أدناه:

Touchطعاممخزن● New JerseyفيCamden:10:30ًالساعةمنوجمعةوأربعاءثالثاءكللدیناالمخزنیفتح ظھًرا،12حتىصباحا
549Stateفي StفيCamdenبحاجةلستالجائحة.أثناءالھویةأولألھلیةمتطلباتتوجدالالجمعة).أیاممحدودةخیاراتإلى(باإلضافة
Paulاللوجستیة،الخدماتبمدیراالتصالیرجىالطعام.لتلقيCamdenسكانمنتكونألن Balkamفوریة:استجابةعلىللحصول

info@touchnewjersey.orgأو856-904-8090
26thفيالواقعةChristusلكنیسةالسفليالطابقمنمساًء6:30حتى2:30منأربعاءثالثكلبالحي:SSJمركزطعاممائدة● Street

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

.VirtuaMFM@virtua.orgعلىاإللكترونيالبریدعبرمراسلتنافيتترددالأسئلة،
كل ثالثاء○

■Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: 11:30ً مساًء1:30حتىصباحا
■Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden:مساًء2:30إلىمساًء1:30من

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

1000 Atlantic Ave.: 11:30ً ظھراً.12:30حتىصباحا
كل خمیس○

■Farnham Park, 1648 Baird Blvd, Camden: مساء4:30حتي3:30
Cathedralتقدم● Kitchen1514فيستجدھاوالبقالة،الطعاموجباتFederal Street, Camden.856964.6771علىاتصل

لمزید من المعلومات - لیس ھناك حاجة ألي مستندات ورقیة!
مساًء:1حتىالظھرمنوالسبت،مساًء5حتى3:15األربعاءأیام○

Krocیحتوي● Salvation Army Camden Kroc Centerأليمتاحالمخزنبالتسوق.شبیھةبیئةفيالعمیلاختیارمنطعاممخزنعلى
موعدلتحدید4871-379-856بالرقماالتصالطعامإلىاحتیاجفيشخصأليیمكناإلقامة.علىدلیالًیقدمونالذیننیوجیرسيسكانمن

للمزید من المعلومات.ھناانقربدون تكلفة.
Theمركزیوفر● Neighborhood278فيKaighns Avenue, Camden،ًتوفیریتمالمركز.أمامثالثاءكلالشبانللمزارعینسوقا

الفواكھ والخضروات الطازجة والعضویة، ولكن تختلف مبیعات المنتجات حسب ما یتم حصاده

https://forms.gle/idVV6zCLriCr8bjh6
mailto:victoria.glover@uncommonschools.org
https://www.virtua.org/mobilemarket
https://easternusa.salvationarmy.org/camden-kroc/help/


موارد المجتمع:
اآلن!للتقدیمھناانقرالمشتریات"في"البدءبعنواناألعمالألصحابمجانیةندوات5الالتینیینلألمریكییناالقتصادیةالتنمیةجمعیةتقدم●
Eastیومیقامالمرح:المجتمعفعالیة● Camden Kidz،یستضیفھالذيParents Invincible،السبتیوممساًء7حتىظھرا2ًالساعةمن

Ralphفيسبتمبر11 Williams Memorial Park: 28th St. and Mitchell St.منلمزیدوموسیقى.أطفالولعبمساعدات
4677-952)856(علىاتصلالمعلومات،

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

https://camdencountypopuplibrary.org/programs

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي!
ابق على اطالع دائم بما یحدث عبر مدارسنا من خالل متابعتنا على وسائل التواصل اإلجتماعي. نتطلع دائماً إلى إبراز طالبنا على وسائل التواصل

.FacebookcamdenprepأوInstagramuncommon_camdenprepعلىلناعالمةفضعمشاركتھا،تریدصورلدیككانتإذااالجتماعي!
.smile4camdenprep@gmail.comعلىاإللكترونيالبریدعبرإلیناإرسالھاأوصوركإلرسالھناالنقرأیضاًیمكنك

فیسبوك●
انستغرام●

الیوم!التسجیلعلىومجتمعكوأصدقائكجیرانكتشجیعخاللمنUncommonعنالكلمةنشرفيساعدنا

.ھناإذا أعاد شخص ما توجیھ ھذا البرید اإللكتروني إلیك، فیمكنك االشتراك في جمیع رسائل البرید اإللكتروني المستقبلیة

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ei5ye2b077b7ae92&llr=cc6kfzdab&showPage=true
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=33e6d50829&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=33e6d50829&e=bdfd219035
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/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

