النشرة األسبوعية ٢٠٢١/٢/٨ BSD
نحن نحتفل بشهر تاريخ المجتمع األسود مع المعلمة :سيسلي كابيستران
مع احتفالنا بشهر تاريخ المجتمع األسود ،نتحدث مع معلمة مادة العلوم في مدرسة ميدو بارك سيسيلي كابيستران حول ما
ألهمها لمتابعة مهنة في مجال العلوم.
https://youtu.be/OPht1hxss3k
يوم االستبعاد من التطعيمات/اللقاحات – ٢٠٢١/٢/١٧
اللقاحات المطلوبة بموجب قانون والية أوريغون لألطفال والطالب الحاضرين في المدارس العامة والخاصة ودور
الرعاية/الحضانة وبرامج رعاية األطفال ،والهيد ستارت في والية أوريغون .تتطلب كل منشأة تقدم رعاية للطفل خارج
المنزل التطعيمات/اللقاحات أو اإلعفاء الطبي أو غير الطبي للبقاء مسجالً معهم في ذاك البرنامج.
non-medical exemption
سيتم استبعاد األطفال من المدرسة ،األطفال الذين لم يتم تحديث التطعيمات/اللقاحات لهم  /أو ينقصهم أي تطعيمات/لقاحات
محددة بحلول تاريخ  ٢٠٢١/٢/١٧إلى أن يتم تحديث التطعيمات /اللقاحات الخاصة بهم.
أثناء التعليم الشامل عن بعد ،هذا يعني أنه سيتم وضع الطالب في قائمة ولن يُسمح لهم بالتواجد في المباني الدراسية ألي سبب
حتى يتم تحديث التطعيمات/اللقاحات لهم (أي على سبيل المثال ،لن توجد أنشطة شخصية محدودة ،وال التعليم المختلط ،وال
التعليم الشخصي ،وال األلعاب الرياضية ،وال األحداث المدرسية).
إن إبقاء األطفال على تحديث دائم بتطعيماتهم/لقاحاتهم سيساعد المدارس على االنتقال بكل أمان وبسرعة إلى التعليم الشخصي
عندما نكون قادرين على فعل ذلك .يمكن للطالب والعائالت في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون الحصول على
كل من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة بهم ،وباإلضافة إلى:
التطعيمات/اللقاحات في ٍّ
المركز الصحي التابع لمدرسة ثانوية بيفرتون Beaverton School-Based Health Center
والمركز الصحي التابع لمدرسة ثانوية ميرلو Merlo School-Based Health Center
القطاع التعليمي لمداس بيفرتون يحصل على باصين كهربائيين
القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون هـو أول قطاع تعليمي في والية أوريغون يتلقى باصين مدرسيين كهربائيين ،بتمويل من
شركة بورتالند جنرال إلكتريك .تعرف على كيفية اختيار القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون من أجل الشراكة ،والفوائد البيئية
والصحية للباصات الكهربائية وكيف ستوفر الباصات الكهربائية المبالغ المالية للقطاع التعليمي على المدى البعيد.
https://youtu.be/j2RL3g5jluo

تحديث عن تقرير الدرجات للمرحلة االبتدائية
ً
في هذا العام سيبدو تقرير الدرجات للمرحلة االبتدائية مختلفا بعض الشيء .في هذا العام ،سنتوقف عن ممارسة تقييم مستوى
الكفاءة واإلتقان لألهداف التعليمية في نهاية العام .لن يُظهر تقرير الدرجات لهذا العام الدرجات من  ١إلى  .٤بدالً من ذلك،
سيُشير كل قسم إلى األهداف التي تم تدريسها خالل الفصل الدراسي ،وستظهر الدرجات مدى التقدم في تعليم الطالب وفقـا ً
لألدلة التي تم جمعها أثناء التعليم الشامل عن بعد .لن يتم تقييم أقسام :السلوك واللغة والمحادثة واالستماع وستظهر لكم باللون
الرمادي في تقرير الدرجات.
كـمرجع في
تقرير الدرجات الجديد والمنقح هو انعكاس لكيفية استمرارنا في استخدام سياسة العدالة واإلنصاف الخاصة بنا
ِ
اتخاذ القرارات لدينا .وبينما سنتوقف مؤقتـا ً عن الطريقة التقليدية التي يتم بها تقييم طالب المرحلة االبتدائية ،سنعود إلى نظام
الدرجات القائم على تقييم مستوى الكفاءة واإلتقان للمرحلة االبتدائية عندما نعود إلى التدريس الشخصي وبشكل كامل في مبنى
المدرسة.
المواعيد اآلن متاحة للمالبس من قسم مالبس األطفال!
إذا كان طالبك بحاجة إلى مالبس مجاناً ،فإن قسم مالبس األطفال جاهز لخدمتك .يجب تحديد المواعيد مسبقاً .تم تحديث
ساعات العمل لفصل الشتاء لقسم مالبس األطفال ،كالتالي:
أيام الثالثاء من الساعة  ٩:٣٠صباحا ً  ٣:٠٠ -مسا ًء
أيام األربعاء من الساعة  ١٠:٠٠صباحا ً  ٦:٠٠ -مسا ًء
أيام الخميس من الساعة  ٩:٣٠صباحا ً  ٣:٠٠ -مسا ًء
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لجدولة المواعيد ،يرجى ملء نموذج التالي ألخذ موعد ألخذ المالبس:
Clothes for Kids Appointment form
أو االتصال على الرقم:
503-356-4322
جميع الزيارات تقتصر على شخص واحد بالغ مع أربعة أطفال أو شخصين مع  ٨أطفال .يجب على جميع الزوار ارتداء
الكمام /غطا ء الوجه .إذا لم يكن لديك الكمام /غطاء الوجه ،فسيتم توفيره لك.
نحن نبحث أيضا ً عن متطوعين للعمل في قسم "مالبس األطفال" .الرجاء التواصل مع :جوانا شراوت على اإليميل التالي:
johanna_shrout@beaverton.k12.or.us
 CTEالتعليم الفني التقني Career Technical Education
تعمل البرامج على إشراك طالب المدارس الثانوية في صفوف دراسية عالية الجودة وصارمة وذات صلة ،مصممة
لمساعدتهم على تحويل شغفهم وأحالمهم إلى وظائف ورواتب .تشارك البرامج مع الشركات والصناعات المحلية لخلق
الفرص التي تعزز اإلبداع واالبتكار والقيادة ،والتي لها صلة بسوق العمل اليوم.
في هذه الحلقة نستكشف برنامج عالم البناء من خالل الطالبة بيلي ،خريجة البرنامج .أثناء وجود برنامج عالم البناء في مدرسة
ثانوية ماونتن سايد ،ومدرسة ثانوية ألوها ،يتوفر البرنامج للطالب من أي من مدارسنا الثانوية الشاملة األخرى التي ليس لديها
برنامج البناء الخاص بها.
(سيتم توفير النقل) للمشاهدة:
https://youtu.be/uq9srsH591w
للمزيد من المعلومات حول البرامج ،يرجى زيارة موقعنا المحدث:
https://www.beaverton.k12.or.us/cte
األحداث القادمة
* ال يوجد مدرسة للطلبة بسبب العطلة
يوم االثنين ٢٠٢١/٢/١٥
* يوم تعليمي متزامن اعتيادي
يوم األربعاء ٢٠٢١/٢/١٧
* جلسة عمل افتراضية لمجلس إدارة المدرسة
Meeting Information
يوم االثنين ٢٠٢١/٢/٢٢
الساعة  ٦:٣٠مسا ًء
* ال يوجد مدرسة للطلبة بسبب – يوم تدريب للموظفين
يوم األربعاء ٢٠٢١/٢/٢٤
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