النشرة األسبوعية ** ٢٠٢١/٣/١٥ BSD
يوم في حياة الطالب المرحلة االبتدائية في نموذج التعليم الشخصي المختلط نحن متحمسون للغاية للترحيب بالطالب مرة
أخرى في مباني مدارسنا! كان هناك الكثير من التخطيط واإلعداد خلف الكواليس .يمكنكم إلقاء نظرة على الشكل الذي سيبدو
عليه اليوم الدراسي لطالب المرحلة االبتدائية عندما نبدأ نموذج التعليم الشخصي المختلط.
https://youtu.be/IEQDHz4eHD8

اليوم هو الموعد النهائي الستبيان التعليم الشخصي المختلط لطالب المرحلة المتوسطة والثانوية ومدارس خيارات التعليم
 -٦الصف  )٨في مدارس  ،K-8يجب عليهم 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 والذي من المقرر مبدئيا ً أن يبدأ في
تاريخ ( ٢٠٢١/٤/١٩للمرحلة المتوسطة) وتاريخ ( ٢٠٢١/٤/٢٢للمرحلة الثانوية ومدارس خيارات التعليم).
إذا لم تحدد أي اختيار ،فسيتم وضع الطالب تلقائيا ً في التعليم الشامل عن بُعد في المنزل CDL
إذا كنت قد قدمت اختيارك ،فيرجى تجاهل هذا التذكير.
للحصول على صورة كاملة لنموذج التعليم الشخصي المختلط ،يرجى مشاهدة هذا الفيديو ( Videoمتوفر ببعض اللغات):
)(English, Spanish & Somali
يمكنكم أيضا ً قراءة األسئلة الشائعة حول العودة إلى المدرسة لطالب المرحلة المتوسطة والثانوية ومدارس خيارات التعليم:
FAQ
لتحديد اختيارك ،اذهب إلى صفحة العودة إلى المدرسة على الموقع اإللكتروني واتبع التعليمات:
webpage for Return to In-Person Instruction
يجب اتخاذ جميع القرارات بحلول تاريخ .٢٠٢١/٣/١٥
كنيسة Remedy City
خالل التعليم الشامل عن بعد ،فتحت الكنيسة أبوابها لطالب مدرسة سبرينغفيل  .K-8انظر كيف استفاد الطالب من هذه
الشراكة .انظر الفيديو:
https://youtu.be/bX30RjqbNl0

تغيير في التقويم المدرسي
استعداداً للبدء في التعليم الشخصي المختلط اتفقنا مع رابطة الموظفين لدينا ،وجمعية التعليم في بيفرتون بأن سيشارك
الموظفون في أيام التدريب والتطوير:
* سيشارك الموظفون في المدارس االبتدائية والمتوسطة (ومدرسة رايتشل كارسون) في ثالثة أيام من أيام التدريب والتطوير
المهني قبل بدء المرحلة االبتدائية في التعليم الشخصي المختلط .ستكون أيام التطوير المهني هذه في  ٢٩و ٣٠و ٣١مارس/
Arabic

BSD Weekly 3.15.21

آذار .سيكون هناك عطلة للطالب من التعليم الشامل عن بُعد في هذه األيام وسيعود الطالب للدراسة (التعليم الشامل عن بُعد)
في يوم  ١و ٢أبريل /نيسان.
* سيشارك الموظفون في المدارس الثانوية وخيارات التعليم في ثالثة أيام من أيام التدريب والتطوير المهني .ستكون أيام
التطوير المهني هذه في ١٩و ٢٠و ٢١أبريل /نيسان .سيكون هناك عطلة من المدرسة لطالب المرحلة الثانوية وخيارات
التعليم في هذه األيام ١٩و ٢٠و ٢١أبريل /نيسان .في  ٢٢أبريل /نيسان ،سيحصل جميع الطالب على يوم كامل من التعليم
الشخصي المختلط والتعليم الشامل عن بُعد ،بالتزامن مع معلميهم.
* سيكون لدى طالب مدرسة فليكس أونالين يوم دراسي اعتيادي في الفترة من  ٣١-٢٩مارس /آذار و ٢١-١٩أبريل /نيسان.

تذكير اللقاحات /التطعيمات :يجب أن يكون األطفال على تحديث تام للتطعيمات المطلوبة قبل العودة إلى التعليم الشخصي
المختلط .إذا فشل الطالب في الحصول على تحديث للتطعيمات المطلوبة المناسبة ،فلن يُسمح للطالب بالتواجد في مبنى
المدرسة ألي سبب (ال التعليم الشخصي المختلط ،وال األلعاب الرياضية ،وال األحداث المدرسية) حتى يتم تحديثهم باللقاحات.
يمكن للطالب والعائالت في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون الحصول على التطعيمات/اللقاحات من الدكتور الخاص بهم
ومن مقدمي الرعاية الصحية ،وباإلضافة إلى:
المركز الصحي التابع لمدرسة ثانوية بيفرتون Beaverton School-Based Health Center
والمركز الصحي التابع لمدرسة ثانوية ميرلو Merlo School-Based Health Center
باص كتب المكتبة  -آخر يوم للخدمة
مع عودة باصات المدرسة لخدمة توصيل الطالب في التعليم الشخصي المختلط ،سيتم إيقاف باص كتب المكتبة .سيكون آخر
يوم هـو  ١٧مارس/آذار .ستعمل خدمات المكتبة مع المدارس لتسهيل طرق أخرى للطالب للوصول إلى كتب المكتبة.
مدينة بيفرتون تريد اقتراحتكم لتسمية الساحة العامة الجديدة في مركز السالمة العامة
تدعو مدينة بيفرتون أعضاء المجتمع لتقديم اقتراحاتهم بشأن اسم الساحة العامة الجديدة في الهواء الطلق في مركز السالمة
العامة في بيفرتون ،والذي يضم أيضا ً المنحوتات الفنية العامة التي تم تركيبها مؤخراً للفنان:بليسينج هانكوك .هذه فرصة
فريدة للمشاركة العامة في تشكيل مساحة مجتمعية جديدة.
نرحب بأي اقتراح ويمكن أن يشمل اسم أحد سكان بيفرتون (متوفى أو اليزال على قيد الحياة) ،أو اسم أحد قبائل الهنود الحُمر
لتكريم أراضي سكان أمريكا األصل يين التي يقوم عليها المبنى ،أو أي اقتراح عام .مطلوب شرح مفصل إلعطاء سياق للنظر
في االقتراح المذكور .آخر موعد للتقديم يوم األربعاء  ٣١مارس/آذار.
يمكن تقديم االقتراحات إما عن طريق اإلنترنت أو عن طريق االتصال على الرقم التالي:
www.BeavertonOregon.gov/PSCPlaza
503-526-2543
ستقوم لجنة من المتطوعين بمراجعة التقديمات العامة واختيار من  ٥-٣أسماء لينظر فيها مجلس المدينة في يونيو /حزيران.
سيقام حدث إزاحة الستار في أغسطس /آب (إما افتراضيا ً أو بالحضور شخصيا ً أو مزيجا ً من الخيارات السابقين) لالحتفال
باختيار االسم وتركيب منحوتات فنية عامة في الساحة.
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:لمعرفة المزيد من المعلومات
www.BeavertonOregon.gov/PSCPlaza
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