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ة عائالت مدارس هافرهيل الرسمّية الكرام،  حضر

 

 . ي لهذا العام الدراسي
ابنا من إجازة عيد الشكر، أود مشاركتكم سبب امتنانر  عىل أمل اللقاء بكم بخبر وسالمة، ومع اقبر

ي نواجهها 
، نفيد بالذكر الجهد المبذول من جميع طاقم مجتمعنا   بالرغم من جميع التحديات التر مع عودة طالبنا إىل المقاعد الدراسية عبر برنامج الحضور الشخصي

ر الذين يقدمون الدعم بشكل مستمر لرؤية نجاح ، والموظفير ر ة حتر أكون محاطة بمثل هذه المجموعة الرائعة من المدرسير
ّ
ي ممتن

. أنتر وتفّوق كل طفل. كما   الدراسي

اكات مع عائالتنا ولكل الأ ي ممتنة دائًما للشر
ي ممتنة للطاقم اإلداري و لجهودهم الدؤوبة لمواصلة دفع منطقتنا إىل األمام. كما أنتر

م لطالبنا. نتر
ّ
 دعم المقد

 

 برنامج  مخازن الغذاء لمنطقة هافرهيل

ي بالنس   
ي منطقة هافرهيل. ُيرجر التواصل مع موارد مجتمعنا التالية،  إذا جلب الوباء العديد من التحديات الجديدة كما زاد انعدام األمن الغذان 

بة للعديد من األرس فر

 كانت عائلتكم بحاجة إىل الطعام: 

      -  Common Ground  - كومن غراوند ●

194 Winter Street - 978-372-3336 
ي   ● ، األربعاء والجمعة من الساعة السابعة والنصف حتر   -   -  Sacred Hearts Food Pantryساكرد هارت فود بانبر ر خلف بيت الرعية، أيام االثنير

 الساعة الحادية عشر صباًحا، 

16 Carlton Street in Bradford (between Church and Haverhill Bank), (978) 373-1281 
ز نيو انجلند   ●   -  Somebody Cares New England  -سامبادي كبر

385 Washington Street - 978-912-7626 
  -  Salvation Army  -سالفايشن آرمي   ●

395 Main Street - 978-420-4192 
 
 

 19كوفيد  

ي كنت أرغب بمشاركتكم أنه خالل األسابيع األ   
ة، إن حاالت كوفيد  عىل أمل استمتاع الجميع باإلجازة وعىل أمل التمكن من قضاء بعض الوقت مع من تحبون، فإنتر خبر

ي جميع أنحاء البالد. ومن أجل الحفاظ عىل بق19-
ي منطقة هافرهيل، بل فر

ا تصاعدًيا بشكل رسي    ع ليس فقط فر
ً
اء أبواب مدارسنا مفتوحة، مما هو بمثابة ، تشهد اتجاه

كم عىل ال
ّ
 بسبب تجمعات األعياد، أحث

ً
ب تصاعد األعداد بشكل مفاجر  ورسي    ع خاصة

ّ
تنّبه ممارسة التباعد أمر حيوي من أجل مصلحة رفاهية طالبنا وتعليمهم، ولتجن

ي حالة التج
 فر
ً
ورة خاصة ، مع غسل اليدين، وارتداء القناع عند الضر ر التهوءة عن طريق فتح النوافذ واألبواب. وبالتاىلي اإلجتماعي ي الداخل، مع التنّبه إىل أمر تحسير

ّمع فر

 من هذا اإلنتشار. 
ّ
ي الحد

وتوكوالت األساسّية المفروضة للمساعدة فر امكم باتباع البر ر ر البر
ّ
 فإننا نقد

 

وس كوفيد  ضمن والية ماساتشوستس   19-قائمة المعلومات التفاعلّية لفبر

COVID-19 Response Reporting | Mass.gov 
 

وس كوفيد  الخاصة بمدارس هافرهيل الرسمّية   19-قائمة المعلومات التفاعلّية لفبر

Publishable Covid Dashboard - Google Slides 
 
ر مع طالبنا جميًعا لد ، إننا نتطلع إىل مواصلة بناء عالقاتنا وخلق روتير ين من شهر نوفمبر ي التاسع والعشر

عبر اإلستمتاع بمشاهدتهم   ى عودتنا من إجازة عيد الشكر فر
 يزدهرون ويتقدمون.  

ي األيام المقبلة، فرصة التوقف ولو للحظة للتأمل واحتضان من تحبون. مج
تاح لكم فر

ُ
ي الحارة  أتمتر أن ت

ا، شكًرا لكم عىل دعمكم ومشاركتكم القّيمة. مع تمنيانر
ً
دد

ة الجيدة.   بعطلة نهاية أسبوع آمنة وهادئة لعيد الشكر، مع المرح والبهجة مع العائلة واألصدقاء ال سّيما اإلستمتاع بالفطبر
 

امي 
 مع كامل احبر

 مارغريت ماروتا، 

ف عىل مدارس هافرهيل الرسمّية  المشر

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTqQO2vhVWpyzYm95gSac-W6xbukWsHH-V2YZfbdPS4ciVrjgxSANu-dwoWt30TIeCbGFNfPoK3zbkM/pub?start=true&loop=true&delayms=10000&slide=id.gb96ded2aa0_1_0

