النشرة األسبوعية ٢٠٢١/٢/١٥ BSD

تعرف على مديرة مدرسة هيزل ديل االبتدائيةBao Vang :
تعرف على ما دفع مديرة مدرسة هيزل ديل االبتدائية لالنتقال من والية مينيسوتا إلى والية أوريغون.
https://youtu.be/D61iJoqN4iE

التسجيل في رياض األطفال
التسجيل في رياض األطفال للعام الدراسي  ٢٠٢٢-٢٠٢١مفتوح اآلن! شاهد هذا الفيديو لمعرفة سبب أهمية التسجيل مبكرا
وكيفية بدء عملية التسجيل:
https://youtu.be/CnBcOUyV0ic

معلومات النقل اإلداري للطالب
Administrative Student Transfers
تسمح طلبات النقل اإلدارية للطالب المقيمين باالنتقال من أحد مدارس القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون إلى مدرسة أخرى
وتتم الموافقة عليها لمدة عام واحد فقط في كل مرة .ال يضمن نقل الطالب اإلداري االستمرار إلى مستوى الصف التالي في
المدرسة التي تم االنتقال إليها .يجب أن يتأهل جميع الطالب لمواجهة أي نوع من أنواع المشقة من أجل الموافقة على نقل
الطالب اإلداري ،بغض النظر عن مستوى الصف ،أو األخوة عند التسجيل المفتوح ،أو إخوة في البرامج المتخصصة /من
ذوي االحتياجات الخاصة ،أو في حال عمل أولياء األمور كموظفين في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون .يرجى االتصال
بمدرستك إذا كانت لديك أسئلة حول النقل اإلداري للطالب.
 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 الطالب" لووك نودين ،خريج البرنامج من ثانوية ألوها.
أثناء وجود برنامج عالم البناء في مدرسة ثانوية ماونتن سايد ،ومدرسة ثانوية ألوها ،يتوفر البرنامج للطالب من أي من
الشاملة األخرى التي ليس لديها برنامج البناء الخاص بها .والبرنامج موجود في مدرسة مدارسنا الثانوية .ويتم توفير النقل.
ميرلو
للمشاهدة:
https://youtu.be/WW6NUn_RM9Y
للمزيد من المعلومات حول البرامج ،يرجى زيارة موقعنا المحدث:
https://www.beaverton.k12.or.us/cte
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االحتفال بالعام الصيني الجديد ”“Lifting Hope 2021
انضم القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون مع  THPRDلالحتفال بالعام الصيني الجديد Lifting Hope 2021
.في سيدار هيلز بارك يوم الجمعة .وتضمن الحدث إطالقا جميال للفوانيس الهوائية من قبل العائالت
https://youtu.be/vO45MhTcT5g
نزهة المشي لفصل الشتاء Walk + Roll
ن دعو الطالب والعائالت من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر للذهاب في نزهة شتوية أو التجول في الحي السكني
الخاص بكم في  !٢٠٢١ /٢/٢٤سيتم منح الجوائز .للمزيد من المعلومات اضغط الرابط التالي:
www.beaverton.k12.or.us/safe-routes

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  ٦:٣٠مساء
* ال يوجد مدرسة للطلبة بسبب – يوم تدريب للموظفين
يوم األربعاء ٢٠٢١/٢/٢٤
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