
 
 

 األعزاء،  New Yorkعائالت 
 

عام دراسي مليء بالمفاجآت   قدمتموه خالل ، نود أن نشكر كل واحد منكم على الدعم الذي  2021-2020مع بداية األسبوع األخير من العام الدراسي  

 المشجعين الذين ساعدونا في العودة إلى مباني مدرستنا.نشكركم على ائتمانكم لنا بأطفالكم األعزاء، ودعمهم في المنزل، ولكونكم  والتحديات غير المسبوقة. 
 هو مجتمع خاص بسبب كل واحد منكم. Uncommon نحن ممتنون جًدا لشراكتك.

 lنتمنى لك . 2022-2021ولكننا سنعود في أغسطس لبدء العام الدراسي   ،ويوليوسنأخذ استراحة من رسائل البريد اإللكتروني هذه خالل شهري يونيو  
 مرة أخرى في أغسطس.  New Yorkك صيفًا مريًحا، وال يسعنا االنتظار للترحيب بجميع طالب وألحبائ 

 

 مستجدات المدرسة 

 (: ESSER IIIالمدخالت المطلوبة إلنفاق صناديق إغاثة طوارئ المدارس االبتدائية والثانوية )
( لمعالجة التعليم غير المكتمل والتعافي من  ESSER IIIللحصول على أموال إغاثة طوارئ المدارس االبتدائية والثانوية ) Uncommonتتقدم مدارس 

COVID-19 .  .هذه الصناديق مخصصة لإلنفاق مرة واحدة أو قصير األجل لمعالجة األثر المستمر للجائحة 
الرجاء تخصيص بعض الوقت الطالعنا على رأيك من خالل استكمال استبيان موجز   د. نحن نسعى للحصول على مدخالتك حول مكان تخصيص هذه الموار

 .هنا
 
 ! 2022- 2021ان العائالت التقديم للعام الدراسي  ال يزال بإمك 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 شجع عائلتك وأصدقائك وجيرانك على التقديم اليوم على . واإلعدادية

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

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

عاًما فما فوق   12األطفال والمراهقين البالغ أعمارهم  ويوصي مركز السيطرة على األمراض والرابطة األمريكية لطب األطفال باللقاح لجميع 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.govللعثور على أقرب موقع إليك، قم بزيارة  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-877أو اتصل على   احجز عبر اإلنترنت هنا، New Yorkلسكان مدينة  ●
● 19-COVID حقائق عن اللقاح 

 مصادر 

 نصائح ألولياء األمور عن التخطيط للصيف!  ركن العافية:
ف في خضم  مع اقتراب العام الدراسي من نهايته وانتظار طفلك بشوق ألشهر الصيف، فقد حان الوقت للبدء في التفكير في كيفية جعله يتعلم خالل الصي 

 قمنا بتجميع قائمة بالنصائح العامة لتأخذها في االعتبار مع اقتراب فصل الصيف.  لها. األنشطة الممتعة التي قد تخطط 
قد تكون هناك مهارات لم يتقنها  قم بتسجيل الوصول مع معلم طفلك قبل انتهاء العام الدراسي لمعرفة موقعة األكاديمي. تحقق مع معلم طفلك: .1

  اسأل معلمي طفلك عما يوصون للعمل عليه من تلك المهارات خالل أشهر الصيف.  طفلك تماًما أو نقاط ضعف يمكن تعزيزها بشكل أكبر. 
إذا لم يكن طفلك مسجالً   أحد الجوانب األكثر صعوبة في أشهر الصيف هو عدم وجود جدول زمني كالذي يوفره اليوم الدراسي. حدد جدول زمني: .2

اجلس مع طفلك قبل أن يبدأ الصيف لتضع   عليها الخروج من الروتين العادي.في برنامج صيفي خالل النهار، فقد يكون من السهل عليه أو 
ساعد طفلك في وضع جدول زمني واضح لما سيفعله على مدار اليوم ومتى يستيقظ ومتى يخلد إلى   توقعات واضحة لكيفية قضاء ليام الصيف. 

إال أنه يمكن على األقل تحديد بعض التوقعات الواضحة لما يجب أن   في حين أن الجدول ال يحتاج إلى أن يكون مفصالً أو مفصالً بدقة، النوم.
 يفعله طفلك كل يوم. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcfxUFPhvSFuhCicBal9YBNpb18eqPmw1XGHrsPOVnh38d7Q/viewform?usp=sf_link
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


 المخطط األسبوعي 

وائد المذهلة لوقت اللعب التي يمكن ألطفالك االستفادة منها، لذا تأكد  هناك العديد من الف انه الصيف أخيًرا.  أخيًرا، هيا استمتعوا معًا! إستمتعوا معا! .3
 من ترك أيام الصيف مليئة بالمرح تحت أشعة الشمس. 

 أفكار ممتعة للصيف 
 خطط لمغامرة في الطبيعة

 

 
  قادم! االنتخابات انتبهوا يا سكان نيويورك: موسم    

مقعًدا في مجلس المدينة، ومراقبًا، ومدعيًا عاًما، ومدعيًا محليًا في بعض   30الجديد، وأكثر من سنصوت لمنصب رئيس البلدية  لدينا انتخابات مهمة قادمة! 

، لذا تأكد من اطالعك الجيد على المعلومات والوصول إلى صناديق COVIDستشكل هذه االنتخابات السياسة المحلية خالل فترة التعافي من   األحياء.

 االقتراع! 
 

 : GOTVمعلومات 
 . هنا مكان االقتراع الخاص بك وقم بمعاينة نموذج االقتراع الخاص بكابحث عن  ●
 لمستخدم في هذه االنتخابات. ، وهو النظام احول التصويت باالختيار التصنيفي هذا الفيديو شاهد وشارك  ●

 
 6/22تواريخ الرئيسية لالنتخابات األولية 

سجل   ال يزال بإمكانك التسجيل في االنتخابات العامة بعد هذا الموعد النهائي. آخر موعد تسجيل للتصويت في االنتخابات التمهيدية. مايو:  28 ●

 للتصويت هنا! 

 الموعد النهائي لطلب االقتراع الغيابي يونيو: 15 ●

 التصويت المبكر األولي  يونيو: 20إلى   12من  ●

 يوم االنتخابات األولية  يونيو: 22 ●

 
 

 
 :Juneteenthبيوم ضم إلينا لالحتفال نأ

 

https://info.edmentum.com/OrganizationalToolkit_Downloads.html
https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
https://www.verywellfamily.com/have-a-nature-scavenger-hunt-3287877
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://twitter.com/BOENYC/status/1399729445846540293
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0bf7e97845&e=37f2cc8d7d
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0bf7e97845&e=37f2cc8d7d
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0bf7e97845&e=37f2cc8d7d


 انضم إلى شركاء الدعوة من أولياء األمور!  

 

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

رسة في  مد  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 

 جتمع: مستجدات الم 
عاًما، إدخال طفلهم  17و  12، الذين تتراوح أعمارهم بين New Yorkيمكن للوالدين أو األوصياء القانونيين ألي من سكان  حافز منحة اللقاح: ●

منحة دراسية كاملة لمدة أربع سنوات )بما في   50األولى، للحصول على فرصة للفوز بواحدة من   COVID-19الذي تلقى على األقل جرعة لقاح 

    تعلم المزيد هنا. ذلك الرسوم الدراسية، والرسوم، والسكن والمأكل، والنفقات( ألي كلية أو جامعة عامة في والية نيويورك.
( الطلبات اآلن، وسيوفر معونة اقتصادية كبيرة  ERAPأو ) New Yorkيقبل برنامج مساعدة الطوارئ في والية  مساعدة التأجير في الطوارئ: ●

شهًرا من   12د تتلقى ما يصل إلى  ق .COVIDالذين واجهوا مشكلة في دفع اإليجار بسبب جائحة لمساعدة األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

  أو بعده. 2020مارس   13مدفوعات متأخرات اإليجار لإليجارات المستحقة في 

 انقر هنا للتحقق من األهلية والتقديم.

 
 والمجتمع!  Uncommonالصيف للتعرف على فاعليات توزيع اللقاحات من  يرجى االستمرار في متابعة المستجدات خالل ●

 
 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 

 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b92cb7ea8a&e=2af47762ec
https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive
https://otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

