النشرة األسبوعية ٢٠٢١/٣/٢٢ BSD
شرح التفاصيل :اختيار النموذج التعليمي – إما التعليم الشخصي المختلط  Hybridأو التعليم الشامل عن بُعد CDL
قامت جميع عائالتنا باختيار نموذج التعليم لطالبهم – إما التعليم الشخصي المختلط أو التعليم الشامل عن بُعد .إليك كيفية تقسيم
ذلك حسب مستوى الصف:

 IPHهو التعليم الشخصي المختلط ، In-Person Hybrid :والتعليم الشامل عن بُعد هوCDL :
 No Choiceيعني ال اختيار :وهو للطالب الجُدد الذين انضموا لقطاعنا التعليمي ولم يتخذوا قراراً بعد.
إذا كنت ترغب في التعمق والنظر في أعداد المدارس بشكل أكبر ،يمكنك الذهاب إلى موقع العودة إلى التعليم الشخصي:
Return to In-Person Instruction website
ألعاب الفيديو مع مدرسة ويتفورد المتوسطة
يعمل المعلم تايلر سميث ،معلم التكنو لوجيا في مدرسة ويتفورد المتوسطة ،مع الطالب إلنشاء ألعاب الفيديو الخاصة بهم.
يستخدم الطالب موقعا ً على اإلنترنت إلنشاء شخصيات أصلية بأهداف فريدة من نوعها .شاهد أربعة طالب من مدرسة
ويتفورد يشاركون حول ألعاب الفيديو الخاصة بهم ،ومسار العملية ولماذا كان الفصل ممتعا ً للغاية.
https://youtu.be/0uixkse6DEY

معلومات خدمات التغذية أثناء فصل الربيع
لقد اقتربت بداية التعليم الشخصي المختلط ،وقد عمل قسم خدمات التغذية بكل جد واجتهاد على تطوير خطة لكيفية االستمرار
في تقديم وجبات مجانية لجميع األطفال أثناء التعليم الشخصي المختلط وعن طريق اإلنترنت .قدمت وزارة الزراعة األمريكية
إعفاءات لبقية العام الدراسي تسمح ألي طفل (من سن  ١إلى  ١٨سنة) بالحصول على وجبات مجانية.
ابتدا ًء من  ٥أبريل/نيسان ،سيتم إيقاف خدمة الوجبات عن طريق خطوط الباصات المدرسية.
أثناء التعليم الشخصي المختلط .ستكون خدمة الوجبات التالية متوفرة .ال يلزمكم التسجيل.
لطالب المرحلة االبتدائية أثناء التعليم الشخصي المختلط
* يمكن لطالب التعليم الشخصي المختلط الحصول على كيس يومي مجاني مع وجبة اإلفطار والغداء ووجبة العشاء الخفيفة
ألخذها إلى المنزل.
* في يوم الثالثاء سيتم إرسال وجبات الطعام لمدة يومين إلى المنزل.
* ال يلزمكم التسجيل.
لطالب المرحلة المتوسطة أثناء التعليم الشخصي المختلط:
ً
* يمكن لطالب التعليم الشخصي المختلط تناول وجبات الغداء مجانا في المدرسة في األيام التي يحضرون فيها إلى المدرسة
شخصياً.
* يمكن لطالب التعليم الشخصي المختلط الحصول على كيس مجاني مع وجبة اإلفطار والغداء ووجبة العشاء الخفيفة وأخذها
إلى المنزل في نهاية اليوم الدراسي لتغطية األيام التي يتعلمون فيها من المنزل.
* ال يلزمكم التسجيل.
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لطالب المرحلة الثانوية ومدارس خيارات التعليم أثناء التعليم الشخصي المختلط:
* يمكن لطالب التعليم الشخصي المختلط تناول وجبات اإلفطار والغداء مجانا ً في المدرسة في األيام التي يحضرون فيها إلى
المدرسة شخصياً.
* يمكن لطالب التعليم الشخصي المختلط الحصول على كيس مجاني مع وجبة اإلفطار والغداء ووجبة العشاء الخفيفة وأخذها
إلى المنزل في نهاية اليوم الدراسي لتغطية األيام التي يتعلمون فيها من المنزل.
* ال يلزمكم التسجيل.
للطالب في التعليم الشامل عن بُعد ومدرسة فليكس أونالين ،والطالب غير المسجلين في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون:
* يمكن لجميع طالب التعليم الشامل عن بُ عد ،وطالب مدرسة فليكس أونالين واألطفال غير المسجلين في القطاع التعليمي
لمدارس بيفرتون الحصول على كيس مجاني لوجبات الطعام تكفي لمدة  ٥أيام .األكياس متوفرة في كل يوم أربعاء من الساعة
 ١١صباحا ً حتى  ١٢ظهراً.
* تشمل أكياس الوجبات على عدد  ٥وجبات إفطار و ٥وجبات غداء و ٥وجبات خفيفة للعشاء .فقط األطفال الذين تبلغ
أعمارهم  ٤أعوام فما فوق هم فقط المؤهلون ألخذ وجبات العشاء الخفيفة.
* يمكن للعائالت اختيار المدرسة للحصول على هذه الوجبات من خالل التسجيل في نموذج كيس الوجبات:
Meal Bag Registration Form
* نشجعكم وبشدة على التسجيل.
* ال يحتاج األطفال إلى الحضور ألخذ أكياس الوجبات ،يمكن لوي األمر فقط الحضور.
* يجب ارتداء غطاء الوجه /الكمامة ألي شخص يحضر ألخذ أكياس الوجبات.
للتسجيل وألخذ أكياس الوجبات لمدة  ٥أيام وللحصول على أحدث المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
www.beaverton.k12.or.us/meals
المواعيد متوفرة اآلن لقسم مالبس األطفال
ً
إذا كان طالبك بحاجة إلى مالبس مجاناً ،فإن قسم مالبس األطفال جاهز لخدمتك .يجب تحديد المواعيد مسبقا .ساعات العمل
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
لجدولة المواعيد ،يرجى ملء ال نموذج التالي ألخذ موعد ألخذ المالبس من قسم المالبس لألطفال:
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 /غطاء 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
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تحديث عن المشاهدين/المتفرجين في األحداث الرياضية
قامت جمعية األنشطة المدرسية في والية أوريغون بمراجعة إرشاداتها المشاهدين/المتفرجين في األحداث الرياضية:
* يعتبر عدد المشاهدين/المتفرجين في المدرجات الرياضية اآلن منفصالً عن عدد الالعبين والمدربين في الملعب
* يجب أن يكون المشاهدين/المتفرجين في مناطق مخصصة لها مداخل ومخارج ودورات مياه منفصلة عن المشاركين
الرياضيين .يجب أن تكون تلك المناطق على بعد ستة أقدام على األقل من األنشطة الرياضية.
* تظل متطلبات تغطية الوجه اإللزامية سارية المفعول.
ماذا يعني هذا للقطاع التعليمي لمدارس بيفرتون؟
* تبحث كل مدرسة ثانوية حاليا ً في كل منشأة رياضية لمعرفة عدد المداخل والحمامات (بما في ذلك الحمامات المتنقلة) التي
يمكن استخدامها لمجموعات مختلفة  -على سبيل المثال :المشاهدين/المتفرجين والالعبون الميدانيون والمدربون والمشجعون
وأعضاء الفرقة .سوف تختلف التراخيص حسب الموقع والرياضة.
* في هذا الوقت ،لن يُسمح بزيارة المشاهدين/المتفرجين ،ما لم تحدد المدارس الثانوية خالف ذلك.
* تتخذ المدارس الثانوية هذه العملية بحذر وبخطوات تم دراستها .بينما ال يزال الطالب المشاهدين/المتفرجين غير مسموح
بهم (باستثناء أشقاء /أخوة الالعبين) ،فإننا نبحث عن طرق لفتح المسابقات الرياضية أمام المشاهدين/المتفرجين من الطالب.
ستقوم المدارس الثانوية بإبالغ خططها المحددة للطالب وعائالتهم في األيام المقبلة.
شهر الموسيقى في مدارسنا مع المعلمة :ستيفاني بالمر
يركز شهر الموسيقى في مدارسنا هذا العام على الفوائد االجتماعية والعاطفية للموسيقى للطالب .تعرف على كيفية إبداع
مدرس موسيقى باستخدام مجموعات الموسيقى في المنزل للحفاظ على مشاركة طالبها أثناء التعليم الشامل عن بُعد.
https://youtu.be/bNOlrIDoKyk

العودة إلى المدرسة  - ٢٠٢١خطط كيفية الذهاب للمدرسة
بينما نستعد للعودة إلى التعليم الشخصي ،ندعوكم الستكشاف خياراتكم للذهاب اآلمن إلى المدرسة على موقعنا على اإلنترنت.
لقد قدمنا نصائح حول السالمة والطرق المقترحة للمشي والباصات .باإلضافة إلى ذلك ،ستجدون خرائط الوصول والمغادرة
لكل مدرسة ابتدائية .وتشير هذه الخرائط إلى كيفية وصول الطالب الذين يمشون على األقدام والباصات والسيارات ومغادرة
المبنى المدرسي .تعتمد سالمة طالبنا عليك! لمعرفة المزيد قم بزيارة الموقع اإللكتروني:
www.beaverton.k12.or.us/safe-routes
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