
 
 

 األعزاء، Rochester Prepعائالت 
 

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.  Rochester Prepك 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
 
 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   12األمريكية لطب األطفال باللقاح لجميع األطفال والمراهقين البالغ أعمارهم ويوصي مركز السيطرة على األمراض والرابطة  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.govقرب موقع إليك، قم بزيارة للعثور على أ لدعم صحة وسالمة مجتمعاتنا.

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

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

 طلبك اليوم!  ل بإرسا قم   -ألي مقاعد متاحة  
 

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

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

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

 الصف و / أو المرحلة التالية. 

 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. 

 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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcfxUFPhvSFuhCicBal9YBNpb18eqPmw1XGHrsPOVnh38d7Q/viewform?usp=sf_link
https://www.vaccines.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://info.edmentum.com/OrganizationalToolkit_Downloads.html


 من ترك أيام الصيف مليئة بالمرح تحت أشعة الشمس. 

 أفكار ممتعة للصيف 
 خطط لمغامرة في الطبيعة

 
 احتفال أبطال األسرة بنهاية العام  

 على الفيسبوك للتسجيل في احتفال أبطال العائلة بنهاية العام!  Rochester Prep Family Championsانضم إلى مجموعة 
 ترقبوا المزيد من التفاصيل.  يونيو. 23في    AMC Webster 12الحتفال بنجاحاتنا وبناء المستقبل في ل Rochester Prepستجتمع عائالت وموظفي  

 

 
 ! لالنتخاباخرج  

  بالتسجيل 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 يخدم مجتمعنا. 8في الوقت المناسب لالنتخابات العامة لشهر نوفمبر )

 تي سيتم االقتراع عليها هذا العام تشمل: بعض المناصب ال

 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  ●

 .هنامتوفرة  2021القائمة الكاملة للمناصب التي سيتم تحديدها في انتخابات 

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

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

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

BlueCross BlueShieldExcellus  2021لبرنامج التدريب الجامعي الصيفي لعام   عملية التوظيف . 

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

ًكا بحاجة إلى مساعدة مالية، أو تريد التعرف على الجهود  ألخذك بعين االعتبار، إذا كنت مستأجًرا أو مال 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  قد يتقدم المالك أيًضا نيابة عن المستأجر )بموافقة المستأجر(.  وثائق المطلوبة بناًء على وضعهم الفردي. ال

Lifeline  9211-356-877-1أو  211عن طريق االتصال بالرقم . 
تمت الموافقة عليه لتلقي وجبات مجانية أو مخفضة السعر  العائالت التي لديها طفل  خصم فيدرالي على األنترنت الهوائي للطالب والعائالت!  ●

، بما في ذلك األطفال الذين يذهبون إلى المدارس  (SBP( أو برنامج اإلفطار المدرسي )NSLPبموجب البرنامج الوطني للغداء المدرسي )

   GetEmiticalBroadband.orgيرجى زيارة . BBEالمشاركة في شرط األهلية المجتمعية التابع لوزارة الزراعة األمريكية، مؤهلون لبرنامج 

https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
https://www.verywellfamily.com/have-a-nature-scavenger-hunt-3287877
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=aac899f784&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=bbfeda620e&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f8716f3a42&e=556449f3c5
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://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


 للحصول على مزيد من المعلومات. 

 
 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.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

