
  األعزاء، Rochester Prepعائالت 
 

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 

 التقاط الوجبات عن بعد  
صباًحا حتى    9كم في أحد مواقعنا كل جمعة من الساعة نتطلع إلى رؤيت  أيها العائالت، هذا لتذكيركم بأن مواقع خدمة توزيع الوجبات عن بعد لدينا قد تغير.

 مساًء!  1
RPHS: 305  شارعAndrews 

 )سنرحب بكم أمام المبنى(   St. Jacobشارع   St. Jacob: 85حرم شارع 
 

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

 . New Yorkللحصول على قائمة بمواقع تلقي اللقاح في والية  الضغط هنايمكنك أيًضا  . 1-800-232-0233اتصل على 
 

 : COVID-19مجلس المدينة ومعرض لقاح  
  هو أفضل ما لدينا في سبيل العودة إلى األشخاص واألماكن التي نحبها. COVID-19لقاح 

، ومدارس المجتمع في المنطقة والمنظمات المجتمعية لعقد مجلس المدينة ومعرض  Monroe (MCDOH)لقد دخلنا في شراكة مع وزارة الصحة بمقاطعة 

 اللقاحات؛ انظر نشرة فاعليات الحدث أدناه. 

 
 

 ! 22-21تقبل طلبات روضة األطفال للعام الدراسي   Rochester Prepال تزال 
الحاليين على   Rochester Prepيحصل جميع أشقاء طالب  تقديم طلب. Rochester Prepيجب على العائالت التي ترغب في تسجيل شقيق في  

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


 طلبك اليوم!   لبإرساقم   -األولوية ألي مقاعد متاحة  
 

  Rochester Prepإذا كنت تعرف أي عائالت تحتاج إلى التسجيل للعام الدراسي المقبل، فأخبرهم أن  مجتمعنا!نحن بحاجة لمساعدتكم لنشر الكلمة في 

 نشكرك مقدًما على شراكتك ودعمك.  تقبل الطلبات حاليًا ويجب عليهم التقديم اليوم!
 

 قدم اآلن! 
يتم تسجيل جميع الطالب الحاليين تلقائيًا في مستوى   الحاليين إلى التقديم مرة أخرى. Rochester Prepلسابقة، ال يحتاج طالب كما الحال في السنوات ا

 الصف و / أو المرحلة التالية. 
 

Rochester !على الطريق 
مايو في   14التحية يوم الجمعة الموافق   وألقيتعال  هذا الربيع! Rochesterنحن متحمسون إلحضار فريق توظيف الطالب لدينا إلى شوارع مدينة  

ة الكب كيك  مايو )يمكنك أن تجدنا بجوار كابين  22سنتواجد أيًضا في السوق العام يوم السبت الموافق   ، واحصل على بعض الهدايا الصيفية!Lilacمهرجان 

 www.rochesterprep.org.شجع عائلتك وأصدقائك وجيرانك على التقديم اليوم على  ((.- اللذيذ :

 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 ●

 
 ! لالنتخاب اخرج  

 إذا قمت سنوات، لكن االنتخابات المحلية مهمة في حياتك اليومية ومن المهم التصويت في جميع االنتخابات. 4نحن نركز على السباق الرئاسي كل 
أكتوبر(، فسيكون لك رأي في من   8مايو( أو االنتخابات العامة لشهر نوفمبر ) 28في الوقت المناسب لالنتخابات األولية لشهر يونيو )بحلول  التسجيلب 

    دم مجتمعنا.يخ
 

 بعض المناصب التي سيتم االقتراع عليها هذا العام تشمل: 
 Rochesterعمدة مدينة  ●
 مقاعد(  5الشامل )  Rochesterمجلس مدينة  ●
 مقاعدRochester (3 )مجلس مدارس  ●
 مقاعدMonroe (3  )قضاة محكمة مقاطعة   ●
 Monroeمدير شرطة مقاطعة   ●
 )جميع المقاعد(  Monroeالهيئة التشريعية لمقاطعة   ●
 New Yorkقاضي المحكمة العليا لوالية  ●

  
 .هنا متوفرة  2021القائمة الكاملة للمناصب التي سيتم تحديدها في انتخابات 

 
 Rochester Prepأبطال عائلة 

https://www.goodschoolsroc.org/
http://www.rochesterprep.org/
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
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://www.monroecounty.gov/files/2021%20Offices%20to%20Be%20Elected.pdf
https://www.monroecounty.gov/files/2021%20Offices%20to%20Be%20Elected.pdf


على فيسبوك خاصة ومفتوحة فقط لآلباء   Rochester Prep Family Championsإن مجموعة  من أجلك فقط! على فيسبوكلقد أطلقنا مجموعة 

ديد ألولياء األمور في روتشستر اإلعدادية، مثل اإلعالنات حول إعادة فتح المدارس  ستوفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب على وجه التح  والموظفين. 
  انضم نحن نشجعك على االنضمام إلى المجموعة حتى تتمكن من البقاء على اطالع.  المتعلقة بالمدرسة. واالحتفاالت والفاعليات   COVID-19وتوافر اختبار 

 على فيسبوك:  Rochester Prep Family Champions Facebook Group!  إلى

 

 ! خصم فيدرالي جديد على األنترنت الهوائي للطالب والعائالت
( أو برنامج اإلفطار  NSLPالعائالت التي لديها طفل تمت الموافقة عليه لتلقي وجبات مجانية أو مخفضة السعر بموجب البرنامج الوطني للغداء المدرسي )

ألمريكية، مؤهلون لبرنامج ، بما في ذلك األطفال الذين يذهبون إلى المدارس المشاركة في شرط األهلية المجتمعية التابع لوزارة الزراعة ا(SBPالمدرسي )

EBB.  يرجى زيارةGetEmiticalBroadband.org   .للحصول على مزيد من المعلومات 
 

 موارد المجتمع: 
 مجتمعنا غني بالموارد، وفيما يلي قائمة مختصرة بالبرامج والمبادرات. 

 لتحديد األهلية للبرنامج، يرجى االطالع على إرشادات الدخل .New York( في HEAPيتم التسجيل اآلن في برنامج مساعدات الطاقة المنزلية ) ●
 .ناه

معًا كمجتمع لخلق فرص عمل وبناء أحياء آمنة  من يوم الخميس لتتعلم كيف نجتمع  6:30في الساعة  انضم إلى مسؤولي مدينة روتشستر  ●
 ونابضة بالحياة وتوليد فرص تعليمية للجميع.

بدأ برنامج   ، من فضلك ال تفوت هذه الفرصة الممتازة! 2021إلى جميع طالب الجامعات الذين يسعون للحصول على تدريب صيفي لعام  ●

Excellus BlueCross BlueShield 2021لبرنامج التدريب الجامعي الصيفي لعام   عملية التوظيف . 

 للحصول على تحديثات وإشعارات منتظمة.   Coronavirus (COVID-(19مركز معلومات  قم بزيارة ●

الجهود  ألخذك بعين االعتبار، إذا كنت مستأجًرا أو مالًكا بحاجة إلى مساعدة مالية، أو تريد التعرف على  المساعدة المالية للمستأجرين والمالك:  ●
من هنا:   JumpstartingROC، يرجى النقر على رابط  Rochesterالمبذولة إلعادة تشغيل اقتصاد 

https://www.jumpstartingroc.com/ 

التي لديها حاجة طارئة للمساعدة في   Monroeالتمويل متاح حاليًا للعائالت في مقاطعة   : EPPI 2.0 - برنامج معونة اإليجار لحاالت الطوارئ  ●

على العائالت إكمال طلب مع وكالة مما التي تدير البرنامج، وإجراء مقابالت معهم، وتقديم  . COVID-19متأخرات اإليجار المتعلقة بجائحة 

/   211لبدء الطلب، تواصل مع  المالك أيًضا نيابة عن المستأجر )بموافقة المستأجر(. قد يتقدم  الوثائق المطلوبة بناًء على وضعهم الفردي. 

Lifeline  9211-356-877-1أو  211عن طريق االتصال بالرقم . 

 
 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=6e7abab6d0&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cbd0cfb562&e=556449f3c5
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTIuNDAzNDIyNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldGVtZXJnZW5jeWJyb2FkYmFuZC5vcmcvP3V0bV9jb250ZW50PSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9uYW1lPSZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV90ZXJtPSJ9.1ylPAHpacOw4h1Bzg0F4Sr7UCNX6xR59BsPXm0c2RL0/s/1512287961/br/106245871732-l&c=E,1,g5rhlH9ryfrnSJvc9s4ZMXknMUOPT45TXhujXEQG9Ed2TfpghrD6bIWlcpDD8uIXJ5l7nc9Kf-R-SKGCu5cg4a2jmjSav1OPVt8sxF6sau69hRhE&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTIuNDAzNDIyNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldGVtZXJnZW5jeWJyb2FkYmFuZC5vcmcvP3V0bV9jb250ZW50PSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9uYW1lPSZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV90ZXJtPSJ9.1ylPAHpacOw4h1Bzg0F4Sr7UCNX6xR59BsPXm0c2RL0/s/1512287961/br/106245871732-l&c=E,1,g5rhlH9ryfrnSJvc9s4ZMXknMUOPT45TXhujXEQG9Ed2TfpghrD6bIWlcpDD8uIXJ5l7nc9Kf-R-SKGCu5cg4a2jmjSav1OPVt8sxF6sau69hRhE&typo=1
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.jumpstartingroc.com/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

