النشرة األسبوعية ٢٠٢١/٣/٨ BSD
المرحلة المتوسطة والثانوية وخيارات التعليم :استبيان التعليم الشامل عن بُعد في المنزل /أو التعليم الشخصي المختلط
نحن نخطط لتقديم فرصة العودة إلى المدرسة  -التعليم الشخصي المختلط In-Person Hybrid Instruction
لجميع الطالب المرحلة المتوسطة والثانوية وخيارات التعليم .التاريخ المبدئي للبدء هـو  ،٢٠٢١/٤/١٩في اليوم األول من
الربع الدراسي الرابع .سيحضر الطالب التعليم الشخصي المختلط لمدة يومين بالمدرسة ويتعلمون عن طريق اإلنترنت لمدة
ثالثة أيام في المنزل .يحتاج جميع الطالب وأولياء األمور إلى اتخاذ قرار – إما أن يبقى الطالب في التعليم الشامل عن بُعد
في المنزل عن طريق اإلنترنت لبقية العام الدراسي أو سيبدأ الطالب التعليم الشخصي المختلط بالمدرسة .تذكير :لن يُسمح
للطالب بالتبديل بمجرد أن يبدأ التعليم الشخصي المختلط بالمدرسة.
سيكون الوضع مختلف لطالب المرحلة المتوسطة في الصف  ٦السادس إلى الصف  ٨الثامن في مدارس  K-8في المدارس
التالية:
)(Aloha-Huber Park, Raleigh Hills & Springville
وسيتبعون طالب المرحلة المتوسطة في الصف  ٦السادس إلى الصف  ٨الثامن في مدارس  K-8الجدول الزمني لمدارس
المرحلة االبتدائية وليس الجدول الزمني لمدارسنا المتوسطة الشاملة .سيتم تعيين الطالب الذين يختارون التعليم الشخصي
المختلط إما في جلسة صباحية أو جلسة ما بعد الظهر .عندما ال يكون طالب التعليم الشخصي المختلط في المدرسة ،سيكونون
في المنزل للتعليم عن طريق اإلنترنت.
لتحديد اختيارك ،اذهب إلى صفحة العودة إلى المدرسة على الموقع اإللكتروني واتبع التعليمات:
Return to In-Person Instruction webpage
يجب اتخاذ جميع القرارات بحلول تاريخ  .٢٠٢١/٣/١٥إذا لم تحدد أي اختيار ،فسيتم وضع الطالب تلقائيا ً في التعليم الشامل
عن بُعد في المنزل.
للمزيد من المعلومات ،اقرأ األسئلة الشائعة عن طريق اإلنترنت:
FAQ
أو شاهد هذا الفيديو:
video
جلسات أسئلة وأجوبة المجتمع
سيعقد القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون جلستين أسئلة وأجوبة حول التعليم الشخصي المختلط:
* للمرحلة المتوسطة :يوم األربعاء  ٢٠٢١/٣/١٠من الساعة ٧:٠٠مسا ًء ٨:٠٠ -مسا ًء
* للمرحلة الثانوية /مدارس خيارات التعليم :يوم الخميس  ٢٠٢١/٣/١١من الساعة ٧:٠٠مسا ًء ٨:٠٠ -مسا ًء
لن يتم بث هذه الجلسات على الهواء مباشرة ولكن سيتم تسجيلها ونشرها على صفحة الموقع االلكتروني تحت عنوان العودة
إلى المدرسة:
Return-to-School webpage
وسيتم أيضا ً نشرها على وسائل التواصل االجتماعي مع إتاحة الوقت الكافي للعائالت لمشاهدة الجلسة قبل تاريخ الموعد
النهائي في .٢٠٢١/٣/١٥
سيتم اختيار خمسة مشاركين من أولياء األمور  /األوصياء بشكل عشوائي من عملية التقديم عن طريق اإلنترنت .سيتم اختيار
أربعة مشاركين إضافيين من مجتمعنا من الفئة التي تاريخيا ً ال تمثَّل بشك ٍل كافي .كما سيتم دعوة طالب واحد .ستبقى مجموعة
المشاركين صغيرة للسماح بإجراء محادثة أكثر تعمقاً.

إذا كنت مهتما ً بالمشاركة ،فيرجى إكمال نموذج أسئلة وأجوبة لمجتمع العودة إلى المدرسة بحلول :٢٠٢١/٣/٨
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Return to In-Person Instruction Community Q&A Form
المرحلة االبتدائية :استبيان التعليم الشامل عن بُعد في المنزل /أو التعليم الشخصي المختلط
بينما كان هناك بعض االختالف حسب المدرسة ،تم تقسيم نتائج االستبيان للمرحلة االبتدائية تقريبا ً إلى ٪٥٠ :من الطالب
اختاروا التعليم الشامل عن بعد و ٪٥٠من الطالب اختاروا التعليم الشخصي المختلط .إليكم ما يمكننا القيام به:
* سيأتي جميع الطالب الذين اختاروا التعليم الشخصي المختلط إلى المدرسة في الجلسة الصباحية .سيحضر الطالب المدرسة
أيام االثنين والثالثاء والخميس والجمعة ،وسيتم تخصيص أيام األربعاء للتعليم غير المتزامن عن طريق اإلنترنت ،كما هو
الحال اآلن في التعليم الشامل عن بُعد.
* سيتعلم جميع الطالب الذين اختاروا التعليم الشامل عن بعد عن طريق اإلنترنت في المنزل بشكل غير متزامن في الصباح.
في جلسة بعد الظهر ،سيتلقى هؤالء الطالب تعليمات مباشرة عن طريق اإلنترنت في أيام االثنين والثالثاء والخميس
والجمعة ،وسيتم تخصيص أيام األربعاء للتعليم غير المتزامن عن طريق اإلنترنت ،كما هو الحال اآلن في التعليم الشامل عن
بُعد.
مع تطبيق هذا النموذج سيتمكن الغالبية العظمى من طالب المرحلة االبتدائية من البقاء مع معلميهم الحاليين .وبالتالي الحفاظ
على عالقة الطالب بالمعلم حتى نهاية العام.
للمزيد من المعلومات ،اقرأ األسئلة الشائعة عن طريق اإلنترنت:
FAQ
أو شاهد هذا الفيديو:
video
المشاهدين/الحضور في المسابقات الرياضية
نظرا للتقدم المحرز في مكافحة كوفيد ،١٩-تم نقل مقاطعة واشنطن إلى فئة الخطر المعتدل لمدة أسبوعين على األقل .ونظراً
ً
لذلك ،ستسمح هيئة الصحة في والية أوريغون بالعدد األقصى التالي من عدد الحضور المشاهدين/المتفرجين في المسابقات
الرياضية:
* الملعب الرياضي  +المدرجات كحد أقصى  ١٥٠ -شخصا ً
* المساحة الميدانية المعينة بحد أقصى  ١٥٠ -شخصا ً
ً
ً
* الحد األقصى لصالة األلعاب الرياضية المغلقة  -سعة  ١٢٥( ٪٥٠قدما مربعا من المساحة لكل شخص) أو  ١٠٠شخص،
حسب أيهما أقل.
يجب أن يشمل العدد األقصى الرياضيين والمدربين وأي مشرفين إداريين مطلوبين ،باإلضافة إلى المشاهدين/المتفرجين.
بالنظر إلى هذه المتطلبات ،سيختلف عدد المشاهدين/المتفرجين في المدارس الثانوية في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون
حسب الموقع والرياضة .على سبيل المثال ،ستشمل لعبة كرة قدم جامعية في مدرسة ثانوية سنست  ٧٠-٦٥مشاركا ً (العبون
ومدربون ومشرفون إداريون) مع ترك  ٨٥-٨٠تذكرة لتوزيعها على عائالت الالعبين .لعبة كرة قدم في مدرسة ثانوية سنست
تضم المزيد من الالعبين؛ وبالتالي عدد أقل من التذاكر (يحتمل أن يكون صفراً) أي لن يكون متاحا ً للمشاهدين /المتفرجين.
مالحظة :إذا كانت مقاطعة واشنطن ستعود إلى مستوى الخطورة العالية في أي وقت في المستقبل ولم تغير هيئة الصحة في
والية أوريغون اإلرشادات والقيود ،فلن يتمكن القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون من السماح للمشاهدين المتفرجين في أي
حدث رياضي.
نظراً الختالف أحجام المواقع والفرق الرياضية في مختلف مدارس القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون ،ستختلف عمليات
إصدار التذاكر حسب المدرسة .سيتحدث المدير الرياضي في مدرستك أو مدربك الرياضي عن التفاصيل .ومع ذلك ،سيتم
تطبيق اإلرشادات العامة هذه:
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* يمكن فقط لعائالت الفريق المحلي الحصول على التذاكر .سيختلف الرقم الذي تخصصه كل مدرسة بنا ًء على حجم الفريق
والدعم الالزمين لتشغيل الحدث الرياضي .ستحتاج العائالت إلى اتباع هذه التعليمات من أجل الدخول.
* ستعطى األولوية األولى لعائالت الطالب الرياضيين.
* لن يتم قبول أي طالب من المدرسة المضيفة ما لم يكونوا أخوة أشقاء لهؤالء الرياضيين المتنافسين.
* لن يتم قبول المشاهدين/المتفرجين الزائرين في المسابقات الرياضية.
* يجب ارتداء األقنعة على األنف والفم في جميع األوقات.
* يجب أن تحافظ المجموعات العائلية على مسافة  ٦أقدام.
* لن يتم بيع أي مأكوالت أو مشروبات.
* لن يسمح بالوصول قبل  ١٥دقيقة من وقت بدء المسابقة .بعد كل مسابقة مباشرة ،يجب على الجميع مغادرة الموقع على
الفور ،ويفضل أن يكون ذلك في غضون  ٥دقائق.
شكراً لكم لتعاونكم ولتفهمكم .نتطلع إلى عودة طال بنا الرياضيين إلى الميدان الرياضي وفي صالة األلعاب الرياضية .ونتطلع
إلى رؤيتكم جميعا ً وأنتم تشجعون جهود طالبنا الرياضيين.
خطة السنة الدراسية الجديدة
* للعام الدراسي  ،٢٠٢٢-٢٠٢١لن يقدم القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون التعليم الشامل عن بعد بنفس التنسيق الذي قدمناه
لهذا العام .يجب على جميع العائالت التي ترغب في البقاء بالتعليم الشامل عن بعد وبشكل كامل بتسجيل طالبها في مدرسة
فليكس أونالين عن طريق اإلنترنت التابعة للقطاع التعليمي.
FLEX Online School
إذا بقيت بروتوكوالت الصحة والسالمة الحالية التي تفرضها الوالية على حالها من دون تغيير ،فستبدأ جميع المدارس العام
الدراسي في النموذج المختلط .بعد تقييم نجاح النماذج المختلطة المتنوعة لهذا العام الدراسي ،ستقرر اإلدارة تحديد النماذج
المختلطة التي سيتم تنفيذها في العام الدراسي القادم .إذا تغيرت بروتوكوالت الصحة والسالمة الحالية التي تفرضها الوالية،
فقد نتمكن من فتح المدارس بالطريقة "االعتيادية" .سنولي اهتماما ً وثيقا ً للقواعد المتعلقة بتجميع الطالب والتباعد االجتماعي
المطلوب.

CCAR
سيستضيف القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون ومدرسة ثانوية ساوثريدج المحادثة السنوية الثانية على مستوى المجتمع حول
العرق االنساني يوم األربعاء  ٢٠٢١ /٣/١٠من الساعة  ٤:٠٠مسا ًء إلى الساعة ٦:٣٠مسا ًء.
سيبدأ هذا الحدث االفتراضي بترحيب من الطالب ،يلي ذلك جلستان من العروض التقديمية الفرعية يستضيفها شركاء المجتمع
والموظفون وعمدة بيفرتون لي سي بيتي وموظفو مدينة بيفرتون والمتطوعون والطالب .سنقدم أكثر من  ٣٥جلسة تغطي
جوانب مختلفة من العرق االنساني واإلنصاف والعدالة االجتماعية .سيكون العنوان الرئيسي عبارة عن محادثة مائدة مستديرة
بين طالب المدارس الثانوية من جميع أنحاء القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون.
الهدف من هذا الحدث هو الجمع بين شركاء المجتمع وأولياء األمور والموظفين والطالب معا ً للمشاركة في محادثات مدروسة
تبني محو األمية العرقية الفردية وترفع من خبرات الطالب.
يمكنك الحصول على معلومات التسجيل في المحادثة على:
www.beaverton.k12.or.us/ccar
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دعوة لمرشحين لمجلس مدرسة بيفرتون  -الموعد النهائي للتقديم ٢٠٢١/٣/١٥
في  ، ٢٠٢١/٥/١٨سينتخب الناخبون أربعة أعضاء في مجلس إدارة القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون لمدة  ٤سنوات .يجب
على المرشحين إكمال الطلب إلى مكتب انتخابات مقاطعة واشنطن بحلول  ٢٠٢١/٣/١٨في تمام الساعة  ٥:٠٠مسا ًء.
Washington County Elections Office
الموعد النهائي لتقديم طلب المرشح للناخبين هو  ٢٠٢١/٣/٢٢الساعة  ٥:٠٠مسا ًء( .لن تُقبل الطوابع البريدية)
* المناصب المفتوحة:
 Zone 1المنطقة األولى تحت إدارة Susan Greenberg
 Zone 2المنطقة الثانية تحت إدارة Anne Bryan
 Zone 4المنطقة الرابعة تحت إدارة Donna Tyner
 Zone 5المنطقة الخامسة تحت إدارة LeeAnn Larsen
ليس لدينا حاليا ً أي مرشحين لشغل منصب المنطقة  ٤الرابعة.
يرجى زيارة الموقع االلكتروني لمجلس إدارة المدرسة:
School Board webpage
ً
عضوا في مجلس إدارة المدرسة ولعرض خرائط المنطقة .أيضا ،يرجى التحقق من
لمزيد من المعلومات حول أن تصبح
ً
المنطقة التي تقيم فيها من خالل زيارة خريطة المنطقة:
zone map
يمكن الحصول على نماذج التسجيل الخاصة باالنتخابات المحلية والتعليمات على الموقع اإللكتروني لمقاطعة واشنطن:
Washington County website
يمكن للمرشحين أيضا ً أخذ االستمارات من مكتب انتخابات مقاطعة واشنطن في العنوان التالي:
Washington County Elections Office
2925 NE Aloclek Drive in Hillsboro, Suite 170
لألسئلة المتعلقة باالنتخابات ،يرجى االتصال على الرقم:
503-846-5800

أسبوع تقدير الموظفين :نبذة عن Kryssalyn Bayne
ً
إنها أول وجه يراه الناس عند وصولهم إلى مكتب القطاع التعليمي وغالبا ما تكون أول صوت يسمعونه عندما يطلبون
المساعدة .تكريما ً ألسبوع تقدير الموظفين ،نود أن نقدم لكم موظفة االستقبال الجديدة في المكتب الرئيسي للقطاع التعليمي:
Kryssalyn Bayne
https://youtu.be/Crs6deWBnoA

اإلعالن عن الفائزة بمسابقة الفنون SRTS 2021 Walk + Roll
مبروك وتهانينا للطالبة :كلير تشو من مدرسة فيندلي االبتدائية ،التي حصلت على لقب الفائز في مسابقة الفنون!
Beaverton Safe Routes to School (SRTS) 2021 Walk + Roll
حصلت كلير على دراجة جديدة وخوذة جديدة.
شكراً لجميع الطالب الفنانين البالغ عددهم  ٢٧٦على المشاركة SRTS .نود أن نشكر قضاة المجتمع التسعة من اللجنة
االستشارية للدراجات الذين ساعدوا في منح الجائزة الكبرى.
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األحداث القادمة
* ميزانية Budget 101 -١٠١
يوم االثنين ٢٠٢١/٣/٨
الساعة  ٦:٣٠مسا ًء –  ٩:٠٠مسا ًء
يرجى االنضمام إلينا لحضور اجتماع افتراضي بشأن الميزانية لمناقشة معلومات الميزانية المحدثة والتأثيرات المهمة على
الميزانية وعملية لجنة الميزانية .قم بزيارة صفحة الميزانية السنوية الموقع اإللكتروني للقطاع التعليمي للحصول على
معلومات حول االجتماع:
District Annual Budget webpage
* جلسة عمل افتراضية لمجلس إدارة المدرسة
Meeting Information
يوم االثنين ٢٠٢١/٣/١٥
الساعة  ٦:٠٠مسا ًء
* ال يوجد مدرسة للطلبة  -بسبب عطلة الربيع
 ٢٠٢١/٣/٢٢إلى ٢٠٢١/٣/٢٦
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