
 

  األعزاء، ork CityNew Y إلى عائالت

 

التعلم عن بعد وفي مدننا الست نرى الطالب والمعلمين واألسر  منثالثة أسابيع  (Uncommon) مجتمع برنامجخاض 

الصمود وااللتزام العميق بمستقبل طفلك أثناء إشرافك  إظهاروالمرونة تحليك بينهضون لمواجهة هذه اللحظة. نشكرك على 

وضمان  Google classroom على دروس القراءة لطالب المرحلة االبتدائية، ومساعدة طالب المرحلة اإلعدادية على تصفح

 .استمرار طالب المدارس الثانوية في المضي قدًما في المرحلة النهائية قبل الكلية

عالتحضير لالنتقال إلى نظام التعليم ال  Uncommonيواصل فريق هو  اآلنتقرئها  التيكقراءة مقاالت الغرض من . ُمَجمَّ

ساعدتنا لكي نستوعب الدروس المستفادة من والتي لفرص المستغلة بنجاح التي نراها في جميع أنحاء البالد ل يح التفصيليتوضال

لحضور الدراسي  انظام  ةالناجحة ودمجها في خططنا بينما نمضي قدًما. سنواصل تقديم أخر األخبار حول عود الفرص تلك

 .في األيام واألسابيع القادمة التقليدي

 

سابيع بما عرفناه دائًما: يتطلب األمر شراكة حقيقية بين المدارس والعائالت لمساعدة طالبنا على النجاح. خطوة تذكرنا هذه األ

 !واالزدهار بينما نتعلم إدارة "الوضع الطبيعي الجديد". فلنتقدم ستمرارلالمعًا  األخرى وتل

 أخر األخبار المدرسة

ع   أخر أخبار تنفيذ برنامج التعليم الُمَجمَّ

ع. عملت فرق القيادة  بُعد،جنبًا إلى جنب مع تنفيذ البرمجة عن  قمنا أيًضا بإعداد مبانينا بشغف لتنفيذ برنامج التعلم الُمَجمَّ

والعمليات لدينا بجد على تحسين أنظمة مدرستنا وإعداد ممراتنا وفصولنا الدراسية وتدريب مدرسينا للتأكد من وجود 

ن سالمة طالبنا وموظفينا، مع توفير تعليمات بروتوكوالت قوية للصحة والسالمة. أولويتنا األولى كانت وستظل دوماً ضما

 عالية الجودة وبيئات تعليمية ممتعة للطالب، ونواصل التزامنا بهذه األولوية.

 

ع إلى:   وبسبب تفانينا الثابت في أولوية الصحة والسالمة هذه، اتخذنا القرار الصعب بتأجيل تنفيذ التعلم الُمَجمَّ

 أكتوبر 26التعليم األساسي:  •

 نوفمبر 4م الثانوي: التعلي •

 

لم نتخذ هذا القرار باستخفاف ألننا نتفهم بعمق التحديات التي يفرضها إغالق المدارس للتعليم الجماعي على العائالت. 

ببساطة ال يوجد شيء نريده أكثر من رؤية طالبنا الرائعين يصلون إلى المدرسة كل يوم. نحن نفتقدكم! ومع ذلك، بينما كنا 

وسعنا لضمان أن مبانينا وأنظمتنا وموظفينا على استعداد للترحيب بطالبنا بأمان مرة أخرى، فإننا بحاجة  نفعل كل ما في

إلى وقت إضافي للتعامل مع المشهد الخارجي المتغير لمبانينا، وكذلك للتحضير بشكل شامل ومدروس للتغييرات الكبيرة 

 المطلوبة لنموذج التعليم الجماعي في هذا الوقت.

 

صل اطالعك في األسابيع القادمة على هذه الخطة، باإلضافة إلى أي معلومات أخرى ذات صلة حول تعليماتنا الخاصة سنوا

ع. في غضون ذلك، نراكم تدعمون طالبكم في تسجيل الدخول إلى فصول  ،  Zoomبنموذج التعليم عن بُعد والتعليم الُمَجمَّ

إعداد إجراءات يومية قوية في المنزل. نشعر بالتواضع واالمتنان ، وGoogle Classroomوتحميل الواجب المدرسي إلى 

أو المدير إذا كان لديك   DOOلشراكتكم المستمرة ونحن نبحر في هذا الواقع الجديد والمتطور. ال تتردد في التواصل مع ال 

   أي أسئلة أو استفسارات.

 

 (FIIFاألسرة )نموذج استعالم عن دخل  -صندوق دعم المدارس  

. يُطلب من جميع العائالت إكمال نموذج االستفسار عن دخل  اإلنترنتيرجى إكمال نموذج االستفسار عن دخل األسرة عبر 

على تمويل  )المعروف سابقًا باسم نموذج الوجبات المدرسية( حتى تتمكن مدرستنا من الحصول 2021-2020األسرة 

إضافي. تحتاج العائالت إلى تقديم طلب واحد فقط لجميع أطفالهم، حتى إذا كان أطفالهم يحضرون مدارس مختلفة في مدينة 

 قديم. للت / https://www.myschoolapps.com. قم بزيارة هنابسبع لغات  FIIFنيويورك. يمكنك إكمال نموذج 

 

 :(Uncommonشجع اآلخرين على مواصلة تعليمهم تحت برنامج )

https://www.myschoolapps.com/
https://www.myschoolapps.com/


 

نحن ملتزمون بالتأكد من حصول كل طالب من طالبنا على التعليمات والدعم الذي يحتاجونه ليصبحوا قادة الغد. في  

ساعة على األقل من   36نيويورك ( في مدينة Uncommonاألسابيع الثالثة الماضية منذ بدء المدرسة، تلقى كل طالب )

التعليم المباشر، وتمكن من الوصول إلى ساعات الدراسة بقيادة المعلمون، وطالب مراحل التعليم األساسي شاركوا في 

دروس بناء المجتمع اليومية. حتى خالل هذه األوقات المضطربة، نحن ملتزمون بالتأكد من أننا جميعًا نواصل رحلتنا 

 ألمام.التعليمية إلى ا

 

إذا كان لديك أفراد من العائلة أو األصدقاء أو الجيران ممن ال يزالون يفكرون في خياراتهم، فيرجى إخبارهم أن ال يزال  

وأنه لم يفت األوان لالنضمام. يمكنهم العثور على مزيد من   Uncommon - NYCهناك مقاعد متاحة في برنامج 

 .Uncommon Enrollالمعلومات في 

 مصادر

 نشاط صحة الطالب وأولياء األمور: -ركن الصحة 

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.  •

 والشعر أكثر صحة. يصبح الجلد  •

 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.  •

 

 :صّوت لجعل صوتك مسموًعا

 

 

أصواتنا مسموعة! هناك الكثير من األمور على المحك يقترب يوم االنتخابات، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن نجعل 

في هذه االنتخابات: الرعاية الصحية وحقوق التصويت وحقوق المرأة والتعليم وحقوق الهجرة وغير ذلك الكثير. يرجى أن  

 تفعل ما في وسعك للتأكد من أنك وعائلتك وأصدقائك تشاركون في هذه االنتخابات.

 تحقق من حالة تسجيل الناخب للتصويت:تأكد من استعدادك  •

o فتأكد من صحة عنوانك، وإذا لم يكن كذلك، فقم بتغيير عنوان التصويت  "،إذا كانت حالتك "نشطة

 أكتوبر 9ة مجلس انتخابات المقاطعة في موعد أقصاه زيارالخاص بك عن طريق 

o !إذا كانت حالتك "نشطة" دون الحاجة إلى إجراء تغييرات، فأنت مستعد جيداً لهذه االنتخابات 

o  أكتوبر.  9إذا لم تكن مسجالً للتصويت أو كانت حالتك "غير نشطة"، فأنت بحاجة إلى التسجيل بحلول

 !هنامن سجل 

https://www.verywellfamily.com/get-kids-to-drink-more-water-1257002
https://www.poehealth.org/wp-content/uploads/2019/06/Benefits-of-Drinking-Water-infographic-01-1.jpg
https://kidshealth.org/en/kids/water.html
https://www.nycvotersearch.com/
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://www.whenweallvote.org/uncommon/


 

 :خطة التصويت الخاصة بكضع  •

o  أكتوبر، يمكنك التصويت مبكًرا! يستمر التصويت المبكر حتى األول من نوفمبر. 24ابتدئًا من 

o  ،آخر يوم لطلب االقتراع  فاطلب االقتراع الغيابي اليومإذا كنت تريد التصويت عن طريق البريد(

( إدخال بطاقة  1( وأرسل بطاقة االقتراع بالبريد في أقرب وقت ممكن. تأكد من أكتوبر 27الغيابي هو 

 االقتراع. ( قم بتوقيع مظروف2االقتراع في الظرف المخصص )الظرف األصغر( و 

 !تتبع االقتراع الغيابي الخاص بكتتاح خاصية جديدة لهذه االنتخابات والتي تمكنك  ▪

إذا كنت ال تشعر بالراحة عند إرسال بطاقة االقتراع الغيابي بالبريد، فيمكنك تسليم بطاقة  ▪

 .أي موقع اقتراع مبكر أو أي موقع اقتراع يوم االنتخاباتاالقتراع الغيابي في 

 على من أصدقائك أو أفراد أسرتك على التسجيل للتصويت  5شارك على مواقع التواصل االجتماعي: ساعد  •

https://www.whenweallvote.org/uncommon / 
  

 أيام إلكمال اإلحصاء السكاني! 5لم يتبق سوى  

مليار دوالر من األموال الفيدرالية كل عام للبرامج والخدمات   650$يحدد اإلحصاء السكاني حصة كل والية ألكثر من 

الهامة، بما في ذلك التعليم العام، واإلسكان العام والطرق والجسور والخدمات االجتماعية وأكثر من ذلك بكثير. كما أنه يحدد 

بكثير! إذا لم  من ذلك عض األحياء أقل ٪ فقط، وب57.3حاليًا  Brooklynعدد الممثلين لدينا في الكونجرس. يبلغ معدل إتمام 

اإلحصاء الكامل، فلن تحصل مجتمعاتنا على الموارد التي يحق لها الحصول عليها. إليك كيف يمكنك  Brooklynتتم 

 المساعدة: 

أو  https://my2020census.gov● أكمل اإلحصاء السكاني اليوم إذا لم تقم بذلك بعد. يمكنك الرد عبر اإلنترنت على 

 .هنا. يمكنك أيًضا العثور على قائمة بأرقام دعم اللغة غير اإلنجليزية 1-844-330-2020ر الهاتف على الرقم عب

 5د أيًضا. دعهم يعرفون أن األمر يستغرق ! تحقق مع جيرانك وعائالتك وأصدقائك للتأكد من إكمالهم للتعداانشر الكلمة● 

 دقائق فقط وسيساعد في حماية مجتمعاتهم

 

 :     Uncommon( ببرنامج PPFAشركاء الدعوة ألولياء األمور ) 

 

 

 

 

 

 
 

شكًرا للجميع، الذين خرجوا لدعم أحداثنا الثالثة في اليوم الوطني لتسجيل الناخبين. قد ساعدنا جيراننا وأصدقائنا على  

 Bed Stuyالتسجيل للتصويت، واستكمال تعداداتهم، والتقدم بطلب للحصول على بطاقات اقتراع الغائبين في 

 .Canarsieو Brownsvilleو

 

https://findmypollsite.vote.nyc/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html


 

عبارة عن مجموعة من أفراد األسرة من جميع مدارسنا  Uncommon( ببرنامج PPFAمور )شركاء الدعوة ألولياء األ

مدرسة والتي تعمل معًا خارج جدران مدرستنا للدفاع عن حقوق أطفالنا ومدارسنا وعائالتنا ومجتمعاتنا.  24البالغ عددها 

 .سجل هناتريد معرفة المزيد؟ 

 

 لقاء متباعد اجتماعًيا: نزهة لقاء وترحيب!

على الرغم من أننا بدأنا هذا العام بشكل مختلف، فقد أردنا أن تتاح لنا الفرصة لاللتقاء بك وبعائلتك شخصيًا. سيكون هذا 

ا وال بد من ارتداء أقنعة الوجه )سيكون لدينا البعض في الموقع(! أيًضا بسبب احتياطات السالمة هذه حدثًا مسؤواًل اجتماعيً 

 )أحضر طعامك معك(. يجب عليك أيًضا إحضار البطانيات الخاصة بك للجلوس عليها في الحديقة.  BYOFنزهة 

 

 للقاء والترحيب Uncommonالخاصة ببرنامج  PPFAنزهة 

 سبتمبر 26السبت  •

 Prospect Park فيمساًء  3 -مساًء  1 •

 9/21قبل  http://bit.ly/926Picnic عليالرجاء الرد على الدعوة  •

 

 نأمل أن نراكم هناك!

 

 

 اليوم! التسجيلمن خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على  Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن برنامج 

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

 .من هنا

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjdRl7YMdKe4ZCf4tFATjiOTE4BvqHwqORULGNGSdPYazvpA/closedform
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

