
 
 

  األعزاء، Brooklynعائالت 
 

لدينا، أصبحت اللقاحات متاحة على   Uncommonبينما يستمر إعادة فتح مناطق  مع دخولنا المرحلة األخيرة من العام الدراسي، نشعر باالمتنان واألمل. 

وفي   عاًما فما فوق، وما زلنا متحمسين لرؤية المزيد والمزيد من طالبنا شخصيًا في جميع مدارسنا. 12نطاق أوسع، وأصبحت اآلن مسموًحا بها لألعمار من  

إلى التعلم    Bostonي، عادت مدارسنا اإلعدادية في في األسبوع الماض إنجازاً آخر في إعادة افتتاح المدارس.  Uncommonهذا الصدد، حقق مجتمع 

لم يكن من الممكن أن يحدث هذا اإلنجاز   أيام في األسبوع! 4الطالب للتعلم الشخصي  Rochesterالشخصي بدوام كامل واستقبلت مدارسنا االبتدائية في 

 نمضي في الطريق للعودة إلى التعلم الشخصي الطبيعي بدوام كامل. نشكركم على صبركم وثقتكم وتعاونكم المستمر ونحن  المثير دون دعمكم وشراكتكم.
 

  نأمل أن يكون الجميع قد حظي بعيد أم سعيد وأن نكون مستعدين لقضاء شهر أخير رائع في المدرسة!
 

 مستجدات المدرسة 

 ! 2022- 2021ال يزال بإمكان العائالت التقديم للعام الدراسي   انشروا الخبر!
االبتدائية نحن مستمرون في تلقي الطلبات المتأخرة وسحب العائالت من قائمة االنتظار للمراحل من رياض األطفال حتى الصف الثامن في جميع مدارسنا 

اتصل بفريق التسجيل   لديك أسئلة؟  www.uncommonschools.org/enrollnyc وجيرانك على التقديم اليوم علىشجع عائلتك وأصدقائك  . واإلعدادية

 . 5024-363- 718أو   enrollment@uncommonschools.orgعلى 
 

 عاًما فما فوق  12لألعمار من   COVID-19لقاح   
عاًما   12( إلى سن Pfizer)  شركة فايزرمن  COVID-19قامت إدارة الغذاء والدواء األمريكية هذا األسبوع بتوسيع مجال تفويض االستخدام الطارئ للقاح  

عاًما فما فوق   12والرابطة األمريكية لطب األطفال باللقاح لجميع األطفال والمراهقين البالغ أعمارهم ويوصي مركز السيطرة على األمراض  وما فوق.

جميع الموظفين المؤهلين واألسر والطالب على الحصول على التطعيم    Uncommonتشجع مدارس مجتمع  والذين ليس لديهم سبب طبي لعدم القيام بذلك.

؛ أو  (GETVAX)  438829؛ أو أرسل رمزك البريدي إلى Vacines.govثور على أقرب موقع إليك، قم بزيارة للع لدعم صحة وسالمة مجتمعاتنا.

  . 1-800-232-0233اتصل على 
 

  انظر أدناه لمزيد من المعلومات المحلية:
إذا كنت تبحث عن التسجيل للحصول   عاًما فما فوق.  16اآلن أي شخص يبلغ من العمر   New Yorkالتي تديرها مدينة  COVID-19تقبل جميع مواقع لقاح 

 أو لديك أسئلة حول اللقاحات، فيما يلي بعض المصادر التي قد تكون مفيدة.  NYCفي  COVID-19على لقاح 
 هنا يمكن العثور على مواقع تلقي اللقاح بدون تسجيل عن طريق المنطقة اإلدارية ●
 VAX-4-NYS-833-1أو اتصل على الرقم  احجز عبر اإلنترنت هنا، New Yorkلسكان والية  ●
 4NYC-VAX-877لى  أو اتصل ع احجز عبر اإلنترنت هنا، New Yorkلسكان مدينة  ●
● 19-COVID حقائق عن اللقاح 

 مصادر 

 بالصحة النفسية! مايو هو شهر التوعية  ركن العافية:
حيث أجبرتنا الجائحة العالمية على التعامل مع مواقف لم نتخيلها أبًدا، وكثير  قدم العام الماضي العديد من التحديات المختلفة التي اختبرت قوتنا ومرونتنا.

نحن   الممكن أن تدعم رفاهية األفراد والمجتمعات.الخبر السار هو أن هناك أدوات ومصادر متاحة التي من  منا عانى من جانب الصحة العقلية نتيجة لذلك. 
 بحاجة اآلن أكثر من أي وقت مضى إلى مكافحة وصمة العار المحيطة بمخاوف الصحة العقلية. 

 
ب بناء  فيما يلي المصادر التي تركز على مواضيع مختلفة التي من الممكن أن تساعد في معالجة أحداث العام الماضي والمشاعر التي تحيط بها بجان 

 . COVID-19المهارات والدعم الذي يمتد إلى ما بعد 
 التعهد الشهري باإليجابية  ●
 مايو الهادف  ●
 التعامل مع التغييرات الكبيرة ●
 الخروج من مصائد التفكير ●

 

http://www.uncommonschools.org/enrollnyc
http://www.uncommonschools.org/enrollnyc
https://www.vaccines.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/vaccines/covid-19-vaccines.page#مواقع تلقي اللقاح بدون تسجيل
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/vaccines/covid-19-vaccines.page#مواقع تلقي اللقاح بدون تسجيل
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts.page
https://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2020/10/PositivityPledge_2021.jpg
https://www.actionforhappiness.org/media/1008644/may_2021.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Processing%20Big%20Changes.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Getting%20Out%20of%20Thinking%20Traps.pdf


 
  قادم!  االنتخابات انتبهوا يا سكان نيويورك: موسم 
هناك الكثير على المحك، لذا تأكد من إجراء البحث   من أعضاء مجلس المدينة، ورؤساء البلديات، والمراقب المالي. 36وسننتخب هذا العام رئيس البلدية، 

 واالستعداد للتصويت في االنتخابات التمهيدية والعامة. 
 

 6/22تواريخ الرئيسية لالنتخابات األولية 

 سجل للتصويت هنا!  التمهيدية.آخر موعد تسجيل للتصويت في االنتخابات  مايو:  28 ●

 الموعد النهائي لطلب االقتراع الغيابي يونيو: 15 ●

 التصويت المبكر األولي  يونيو:  20إلى   12من  ●

 يوم االنتخابات األولية  يونيو: 22 ●

 التصويت باالختيار المصنف قد وصل هنا! 
( في االنتخابات األولية والعامة لرئيس البلدية والنائب العام والمراقب المالي RCVاآلن التصويت باالختيار المصنف ) NYCتستخدم مدينة  :عنه  ماذا 

 يتيح هذا للناخبين المزيد من الخيارات!  هذا يعني أنه يمكنك ترتيب ما يصل إلى خمسة مرشحين حسب التفضيل. ورئيس المنطقة ومجلس المدينة.
 

 . 2019٪ من سكان نيويورك استخدام التصويت باالختيار التصنيفي في مقياس اقتراع  73.5  اختارلماذا: 
 

امأل الشكل البيضاوي لمرشح االختيار األول في العمود األول، والعمود الثاني الختيارك   -ضع عالمة على ورقة االقتراع حسب ترتيب التفضيل  كيف: 
  الث والرابع والخامس )ليس عليك استخدام جميع التصنيفات الخمسة(. الثاني، متبوًعا باختيارك الث 

 
  كيف يفوز المرشحون:

 في االنتخابات.  ٪ من أصوات االختيار األول، فإنه بذلك يفوز 50أكثر من إذا حصل المرشح على  ●
المرشح الذي حصل على أقل  ويتم استبعاد  جوالت.٪ من أصوات االختيار األول، فسيستمر العد في  50إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من  ●

 إذا تم استبعاد المرشح الذي أخترته أوالً، فسيذهب صوتك إلى المرشح األعلى مرتبة التالي في اقتراعك. في كل جولة. عدد من األصوات 
   ٪ من األصوات.50وتستمر العملية حتى يحصل مرشح واحد على أكثر من 

 
 لمعرفة المزيد!  الفيديوشاهد هذا 

 
  :Brownsvilleانضم إلينا في مهرجان الربيع في   

https://www.whenweallvote.org/uncommon/
http://www.nyccfb.info/nyc-votes/ranked-choice-voting/


 
 

 يمكنك الرد على الدعوة@ وأكثر!ستكون هناك ألعاب وجوائز  !Chesterمايو في ملعب  15يرجى االنضمام إلينا للترفيه العائلي يوم السبت  
http://bit.ly/2021SpringFest   .وال تفوت فرصة االستمتاع 

 

 
 

كبيًرا، فلنخرج هذا السبت لنريهم معدننا يا   نجاًحا Uncommonالخاصة بمجتمع   Crown Heightsكانت فاعليات مهرجان الربيع في  

Brownsville ! 
 

 انضم إلى شركاء الدعوة من أولياء األمور!  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/3A3zjkvtj8kSohUEK1kK0Q~~/AAAAAQA~/RgRie93CP0QcaHR0cDovL2JpdC5seS8yMDIxU3ByaW5nRmVzdFcHc2Nob29sbUIKYJJCqppguYuijVIhbmNoZXJyeS1wZXJlekB1bmNvbW1vbnNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/3A3zjkvtj8kSohUEK1kK0Q~~/AAAAAQA~/RgRie93CP0QcaHR0cDovL2JpdC5seS8yMDIxU3ByaW5nRmVzdFcHc2Nob29sbUIKYJJCqppguYuijVIhbmNoZXJyeS1wZXJlekB1bmNvbW1vbnNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB
http://bit.ly/2021SpringFest


 

اآلباء هم أفضل مناصرين ألسرهم  ومع كل ما يحدث في العالم اآلن، من الواضح أن لدينا عماًل لنقوم به!  Uncommonيا عائالت   2021إنه عام  

مدرسة في    24يرجى التسجيل إذا كنت مهتًما بتعلم كيفية االنضمام إلى مجموعة قوية من أولياء األمور في جميع مدارسنا البالغ عددها  ومجتمعاتهم.

Brooklyn .لمعرفة المزيد!  هنا اشترك المتصلة والجاهزة للدفاع عن احتياجات أمتنا ومجتمعاتنا ومدارسنا 

 موارد المجتمع:  
 إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه لديه بحاجة للمساعدة، فإليك بعض المواقع المفيدة: 

 المساعدة الغذائية: 
 )قم بتكبير الخريطة للعثور على موقع قريب منك(  ابحث عن مخزن طعام ●
  مساعدة توصيل الطعام ●
 للبحث عن المساعدة الغذائية باللغة االسبانية ●
 NYCمجمع غذاء  ●

 
 : مواقع ويب مفيدة

 (CDC)آخر مستجدات مراكز األمراض والوقاية منها  ●
 )االختبار واللقاحات والمزيد(  NYCعلى مستوى  COVID-19بوابة معلومات  ●
 )الحفاظ على سكن مستقر وعمليات اإلخالء(   NYCدعم المستأجر في  ●
 )احصل على مساعدة البطالة(   مساعدة البطالة ●
 )الصحة والتعليم والمنافع(   موارد المهاجرين ●
 )مساعدة مجانية وسرية(  خدمات األزمات والصحة العقلية  ●
 )البرامج وفرص التعليم( المساعدة المهنية ●
 )مساعدة مالية(  مساعدة الدفن  ●
 )احجز على موعد لقاح في منطقتك(  أماكن اللقاح ●

 
 اليوم!   التسجيل من خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك ومجتمعك على Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن 

  
 . هناإذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني إليك، فيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية 
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