
  األعزاء، New Yorkعائالت 
 

وظل ملتزماً   2020نبدأ هذا العام ونحن في غاية الفخر لمثابرة مجتمع انطلق في عالم من عدم اليقين في مارس   !22-2021مرحبًا بكم في العام الدراسي  

على مدار   بخدمة طالبنا عبر كل عقبة واجهها العالم منذ ذلك الحين.
  57طالب في   21244الماضيين، رحبنا مرة أخرى بـ األسبوعين 

مجتمع من الشباب المتعلمين المرنين المستعدين  - مناطق  6مدرسة عبر 
 إلضاءة فصولنا الدراسية مرة أخرى. 

 
لقد أمضينا الصيف في إعداد مدارسنا لضمان أن الطالب يمكنهم التعلم 

المة في طليعة  بأمان بين أصدقائهم وأقرانهم مع مراعاة الصحة والس
لقد ألهمتنا اإلثارة التي رأيناها أثناء الترحيب بك وأطفالك  جميع قراراتنا.

شكراً لكم على شراكتكم المستمرة الجتياز   في األيام األولى من المدرسة. 
نحن ندرك حجم مسؤوليات   السنة الدراسية الجديدة كمجتمع واحد معاً.
وقات المضطربة ونحن نتقدم  أولياء أمور ومقدمي الرعاية خالل هذه األ

  لكل مجهوداتكم! التقديربكامل 
 

 مستجدات المدرسة 

 اجتماع اللقاح االفتراضي في مبنى البلدية 
تلقى ماليين األشخاص في الواليات المتحدة   أن التطعيم هو أفضل طريقة للحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا. Uncommonنعتقد في مدارس 

آمنة وفعالة، ويوصي مركز السيطرة على   COVID-19لقاحات  في ظل أشد إجراءات مراقبة السالمة في تاريخ الواليات المتحدة. COVID-19لقاحات  

  في أقرب وقت ممكن.  COVID-19( بأن يحصل كل شخص مؤهل على لقاح CDCاألمراض )
 

لقد انضممنا   لعائالتنا والمجتمعات المجاورة.  COVID-19تقديم معلومات محدثة عن  Uncommon NYCمة مجتمعنا، يواصل مجتمع لتعزيز صحة وسال

شخصاً، وتبعناها بفاعليات التطعيم   70يوليو والتي حضرها أكثر من  28بفخر إلى حلفائنا الستضافة اجتماع اللقاح االفتراضي في مبنى البلدية الموافق  

 من الشبان والبالغين ممن كانوا في الموقع.  40أغسطس حيث تم تطعيم ما يقرب من   19الموافق   Brownsvilleثق في المنب 
 

 .1-800-232- 3023؛ أو اتصل على (GETVAX)   438829؛ أو أرسل رمزك البريدي إلى Vacines.govللعثور على أقرب موقع إليك، قم بزيارة 
 . New Yorkللحصول على قائمة بمواقع تلقي اللقاح في والية  الضغط هنايمكنك أيًضا 

 
 ممن تلقوا اللقاح!  12أيضاً من توزيع حقائب الكتب المليئة باللوازم المدرسية على العائالت التي لديها أطفال + Uncommonتمكن مجتمع 

    

 
 

https://www.vaccines.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 
 

  للطالب الجدد للعام الدراسي الجاري! االلتحاقمازلنا نقبل طلبات  

اتصل   لديك أسئلة؟ وسيتابع معهم فريق التسجيل لدينا. هنامعلوماتها  ، فقم بإرسال Uncommon NYCإذا كنت تعرف عائلة قد تستفيد من الدراسة في 

 . 5024-363( 718أو )  enrollment@uncommonschools.orgعلى  بفريق التسجيل 

 مصادر 

 ركن العافية: 
 االفتراضية للتهدئة  Uncommonرفة غ

كل ذلك أثناء االستمتاع  -حتى تستكشف أدوات واستراتيجيات التعامل مع العواطف والمشاعر   االفتراضية للتهدئة  Uncommonغرفة يرجى زيارة 

 رسات مفيدة عندما تصبح الحياةنأمل أن توفر هذه األدوات منافذ ومما بوقتك.
 
(Brooklyn)  !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 .للتسجيل!  هنا انقر فوق الرمز أدناه أو الرابط المتصلة والجاهزة للدفاع عن احتياجات أمتنا ومجتمعاتنا ومدارسنا 

 
 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://nyc.uncommonschools.org/21-22-school-year-enrollment-organic/
https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0
https://bit.ly/PPFAForm
https://bit.ly/PPFAForm
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

