
  األعزاء،   eprRochester Pعائالت 
 

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 

 :Monroeفاعليات التطعيم في مقاطعة  
تلقى ماليين األشخاص في الواليات المتحدة   أن التطعيم هو أفضل طريقة للحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا. Rochester Prepنعتقد في 

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

لتعزيز صحة وسالمة مجتمعنا، نحن متحمسون للشراكة مع   في أقرب وقت ممكن.  COVID-19( بأن يحصل كل شخص مؤهل على لقاح CDCاألمراض )

  Pfizerتم اعتماد لقاح  سبتمبر/أيلول! 10لجميع أفراد المجتمع يوم الجمعة الموافق   Pfizerمن   COVID-19لتقديم لقاح  Monroeوزارة الصحة بمقاطعة 

يوم   -  Jay Street 899  -االبتدائية  Jay Streetفي الحرم المدرسي لمدرسة  سنعقد عيادة التطعيم عاماً فما فوق. 12لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ليس هناك حاجة إلى الرد على الدعوة.  .مساءً  4:30مساًء إلى  2:30سبتمبر/أيلول من الساعة    10الجمعة الموافق 
 

  للطالب الجدد للعام الدراسي الجاري! االلتحاقمازلنا نقبل طلبات  
اتصل   لديك أسئلة؟ وسيتابع معهم فريق التسجيل لدينا. هنا، فقم بإرسال معلوماتها Rochester Prepتعرف عائلة قد تستفيد من الدراسة في  إذا كنت

 . 0008- 235(  585أو ) info@rochesterprep.orgبفريق التسجيل على 
 

 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.
 

 انضم إلينا!   -تحالف دعوة أولياء األمور  
، وتخدم مجتمع Camden Prepهل تعتبر نفسك داعية مهتماً باالنضمام إلى مجموعة من العائالت التي تدعم بعضها البعض، وتدافع عن مدارس  

Camden إذاً تحالف دعوة أولياء األمور في على مجال أوسع؟  Camden Prep !إلكمال استبيان االهتمامات أو   انقر هنا هي المجموعة المناسبة لك

  للحصول على مزيد من المعلومات. victoria.glover@uncommonschools.orgعلى  Victoria Gloverتواصل مع 
 

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

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

 ونابضة بالحياة وتوليد فرص تعليمية للجميع.
 للحصول على تحديثات وإشعارات منتظمة.   Coronavirus (COVID-(19مركز معلومات  قم بزيارة ●

ية، أو تريد التعرف على الجهود  ألخذك بعين االعتبار، إذا كنت مستأجًرا أو مالًكا بحاجة إلى مساعدة 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   Monroeتاح حاليًا للعائالت في مقاطعة  التمويل م : 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  ًضا نيابة عن المستأجر )بموافقة المستأجر(. قد يتقدم المالك أي  الوثائق المطلوبة بناًء على وضعهم الفردي. 

https://rochesterprep.uncommonschools.org/2021-2022-enrollment-organic/
https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0
https://forms.gle/idVV6zCLriCr8bjh6
mailto:victoria.glover@uncommonschools.org
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
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/


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

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

   GetEmiticalBroadband.orgيرجى زيارة . EBBالمشاركة في شرط األهلية المجتمعية التابع لوزارة الزراعة األمريكية، مؤهلون لبرنامج 
 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://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://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

