النشرة األسبوعية ٢٠٢١/٤/٥ BSD
يوم في حياة طالب المرحلة المتوسطة والثانوية 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 المتوسطة والثانوية عندما نبدأ نموذج التعليم الشخصي المختلط.
https://youtu.be/3_7_mSUyqXc

للتذكير ،فيما يلي تواريخ بدء التعليم الشخصي المختلط للمرحلة المتوسطة والثانوية:
* الصف السادس إلى الصف الثامن في مدارس  ،K-8تاريخ البدء٢٠٢١/٤/١٩ :
* طالب المدارس المتوسطة ومدارس  Rachel Carson, ACE, CTPتاريخ البدء٢٠٢١ /٤/١٩ :
* طالب المدارس الثانوية ومدارس خيارات التعليم ،تاريخ البدء٢٠٢١/٤/٢٢ :
تحويل الفوائد اإللكترونية بسبب الجائحة )(P-EBT
 P-EBTهي األموال التي تقدمها والية أوريغون للعائالت التي يتأهل أطفالها للحصول على وجبة فطور وغداء مجانية
أو بسعر مخفض من مزايا الوجبات ).(Meal Benefits
سيستمر جميع الطالب واألطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين  ١و ١٨عام) في تلقي وجبات مجانية حتى  ،٢٠٢١/٦/٣٠بغض
النظر عن استحقاق مزايا الوجبات .إذا كنت ترغب في الحصول على هذه األموال باإلضافة إلى الطعام ،فيرجى زيارة صفحة
الموقع اإللكتروني لمعرفة ما إذا كانت عائلتك مؤهلة.
Pandemic EBT webpage
اإلبالغ عن مخاوف كوفيد١٩-
تتطلب الخطة اآلمنة للمتعلمين في المدارس:
Ready Schools Safe Learners
وسيلة للعائالت والموظفين وأفراد المجتمع طريقة لإلبالغ دون الكشف عن الهوية عن البروتوكول لمخاوف كوفيد .١٩-لقد
أنشأنا نموذج بشأن بروتوكول مخاوف كوفيد ١٩-للطالب والعائالت والموظفين الستخدامه في اإلبالغ:
COVID-19 Protocol Concern Form
النموذج متاح اآلن ويوجد على موقع القطاع التعليمي ومواقع المدارس تحت:
القوائم المنسدلة:
” “Staffو ”“Families
مرافق/مباني المدرسة مغلقة خالل اليوم الدراسي
يرجى العلم أنه خالل وقت التعليم الشخصي المختلط ،فإن مرافق/مباني المدرسة واألماكن الخارجية  -المالعب الرياضية
والحقول الزراعية ومسارات المشي والجري ستكون مغلقة لعامة جمهور الشعب من أجل سالمة طالبنا وموظفينا .بالنسبة
للمدارس التي لديها برامج حضانة /رعاية صباحية ،سيتم إغالق مرافقها الخارجية لجمهور الشعب حتى الساعة  ٦مساء على
األقل كل يوم دراسي.
تظل المالعب الرياضية مغلقة ألي استخدام مجتمعي .مالعب التنس مفتوحة لالستخدام من قبل السكان ووفقا لالتفاقيات
القائمة .THPRD
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نرحب بالعائالت الستخدام المالعب والحقول والمسارات بعد وقت التعليم الشخصي المختلط والقيام بذلك على مسؤوليتهم
الخاصة.
لن يتم تعقيم معدات المالعب من قبل موظفي المدرسة .يُنصح زوار المالعب بأخذ احتياطات األمن والصحة والسالمة:
 اتبع إرشادات الوالية بشأن األنشطة الترفيهية الخارجية وأغطية الوجه /الكمامةـ غسل اليدين قبل وبعد زيارتكم
 احتفظ بمسافة التباعد االجتماعي والتي ال تقل عن  ٦أقدام عن األشخاص خارج عائلتك المباشرة يرجى إحضار معقم اليدين أو المناديل المعقمة لتعقيم ومسح أي أسطح ستلمسها نوصي بالبقاء في المنزل إذا كنت تعاني من أي أعراض كوفيد ١٩-أو كنت على اتصال بشخص مصاب بكوفيد.١٩-واألعراض تشمل :السعال وال ُح َّمى وضيق في التنفس.
الموسيقى في مدارسنا :الفرق الموسيقية في مدرسة ثانوية ساوثريدج ومدرسة ثانوية سنست
الشهر الماضي كان شهر الموسيقى في مدا رسنا .إنها فرصة لمعلمي الموسيقى لجذب انتباه المجتمع لبرامج الموسيقى الخاصة
ق نظرة على كيفية تكيف معلمي الموسيقى
بهم وعرض الفوائد التي تجلبها الموسيقى المدرسية للطالب من جميع األعمار .أل ِ
في القطاع التعليم لمدارس بيفرتون مع بيئتنا االفتراضية الحالية.
SRHS Band
https://youtu.be/74GoyRpcjXE

Sunset Choir
https://youtu.be/p1RWgTrMPgQ

 THPRDيبدأ التسجيل لألنشطة الصيفية في ٢٠٢١/٥/١
ضع عالمة على التقويم الخاص بك وقم بزيارة موقعنا على اإلنترنت في ٢٠٢١ /٤/١٢
THPRD’s website
للتخطيط لجدول الترفيه الصيفي الخاص بك .ستكون المعلومات حول الصفوف الصيفية والمخيمات الصيفية للشباب متوفرة
عن طريق اإلنترنت في  .٢٠٢١/٤/١٢التسجيل في المخيمات الصيفية والبرامج والصفوف واألنشطة سيبدأ في ٢٠٢١/٥/١
في الساعة  ٨صباحا للمقيمين في المنطقة .يبدأ التسجيل لمن هم خارج المنطقة في .٢٠٢١ /٥/٣
كيفية التسجيل؟
* يتم تشجيع التسجيل عن طريق اإلنترنت! أسرع وأسهل وأفضل طريقة للتسجيل هي عن طريق الموقع:
www.thprd.org
* بالحضور شخصيا في أحد منشآتنا :يُسمح بالتسجيل في مرافقنا المفتوحة بدءا من يوم السبت ،٢٠٢١/٥/١ ،لمن هم داخل
المنطقة الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية.
* تسجيل عن طريق الهاتف :يمكنك االتصال على الرقم التالي للتسجيل .قد يستغرق تسجيل الهاتف وقت انتظار أطول:
503-439-9400
جديد! Expanding Centro de Bienvenida
 THPRDتقوم بتوسيع مركز مساعدة التسجيل لخدمة لغات إضافية .سيكون من ضمنهم فريق عمل ثنائي اللغة ومتطوعين
يخدمون الناطقين باإلسبانية .باإلضافة إلى ذلك ،يأملون في استيعاب المزيد من اللغات ،ربما العربية والفارسية والصومالية
والمزيد من اللغات .يتم تشجيع جميع المتحدثين بغير اللغة اإلنجليزية الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية لحضور حدث
التسجيل هذا يوم السبت ٢٠٢١/٥/١،من الساعة  ٧:٣٠صباحا حتى  ١٢ظهرا في:
 THPRD’s Howard M. Terpenning Complexفي العنوان التالي
15707 SW Walker Rd, Beaverton
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