
 
 

 األعزاء،  Troy 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.  Troy 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   12فال والمراهقين البالغ أعمارهم ويوصي مركز السيطرة على األمراض والرابطة األمريكية لطب األطفال باللقاح لجميع األط 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 

 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
 من ترك أيام الصيف مليئة بالمرح تحت أشعة الشمس. 

 أفكار ممتعة للصيف 
 خطط لمغامرة في الطبيعة

 
 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://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
https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
https://www.verywellfamily.com/have-a-nature-scavenger-hunt-3287877
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

