النشرة األسبوعية ٢٠٢١/٤/١٩ BSD
رسالة من المدير المشرف العام للقطاع التعليمي لمدارس بيفرتون :خطة العام المقبل
في  ٢٠٢١/٤/٥استقبلنا أصغر المتعلمين لدينا في مدارسنا  -بعضهم ألول مرة .يوم الخميس ،واصلنا رؤية الطالب في الصفوف من
الثالث إلى الخامس وهم يسيرون بسعادة عبر أبواب مدارسنا .قام كل من طالبنا وموظفينا بعمل ممتاز في االلتزام ببروتوكوالت السالمة
الخاصة بنا مع التركيز على الهدف الرئيسي  -إعادة االتصال وتعليم األطفال .كان أسبوعا ً مليء باالبتسامات والضحك والفرح .وال
يسعنا االنتظار للترحيب بباقي طالبنا في جميع المدارس األخرى من جميع المراحل مرةً أخرى األسبوع المقبل.
بينما تركز معظم اهتماماتنا على التنفيذ الناجح للتعليم الشخصي المختلط ،فإننا نتطلع إلى العام الدراسي المقبل  .٢٠٢٢-٢٠٢١لقد سأل
الكثير منكم عن االتجاه الذي سيتخذه القطاع التعليمي .كما أشرت سابقاً ،نحن نحاول القيام بأكبر قدر ممكن من التخطيط ،ولكن في النهاية
يتعين علينا التصرف الصحيح نحو التغييرات في أعداد حاالت كوفيد ١٩-والتغييرات والتوجيهات الصادرة من وزارة التعليم في والية
أوريغون ) (ODEوهيئة الصحة في والية أوريغون ):(OHA
Ready School Safe Learners
ومع ذلك ،ومع التوسع في توزيع اللقاحات ،يعتزم القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون على الترحيب بعودة لجميع الطالب في جميع
الصفوف ليوم دراسي كامل من التدريس الشخصي في فصل الخريف المقبل .العائالت التي ال ترغب في إرسال طالبها مرةً أخرى
للمدرسة للحصول على تعليمات شخصية في المدرس ،يجب عليهم التقديم على خيار التعليم الدائم عن بُعد ،المتوفر من مدرسة فليكس
عبر اإلنترنت:
FLEX Online School
أريد أن أعترف بما كانت عليه هذه الجائحة منذ  ١٣شهراً .كان هناك الكثير من النقاشات  -ونعم ،الخالفات أيضا ً في بعض األحيان -
حول أفضل مسار للعمل ،لقد كان مسار العمل ضمن الجائحة أرضا ً مجهولة حقاً .لكن الشيء الوحيد الذي لم أشك فيه أبداً هو االلتزام
العاطفي العميق من الموظفين وأولياء األمور في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون .كلنا نريد األفضل ألطفالنا .نحن جميعا ً نهتم وبشدة
بصحتهم االجتماعية والعاطفية ،باإلضافة إلى سير عملية التدريس األكاديمية .نحن جميعا ً جزء من هذا العمل وسنتقدم لألمام معاً.
من أعماق قلبي ،أشكركم على دعمكم المخلص لطالبكم وللقطاع التعليمي لمدارس بيفرتون.
مع خالص االحترام والتقدير،
Don Grotting
Superintendent
المدير المشرف العام للقطاع التعليمي لمدارس بيفرتون
صناديق حسية في مدرسة ويليام واكر االبتدائية
مع عودة الطالب إلى الصفوف الدراسية ،ال يتشاركون في اللوازم المدرسية .قد يكون هذا مشكلة ،ال سيما في الصفوف الدراسية
المتخصصة حيث يعمل الطالب على المهارات اللمسية والحركية .تعرف على كيفي ة مساعدة مؤسسة بيفرتون في توفير صناديق حسية
فردية لصف دراسي في مدرسة ويليام واكر االبتدائية.
https://youtu.be/cD8_3p7Dms8
اختبارات الوالية
بسبب جائحة كورونا ،طلبت وزارة التعليم في والية أوريغون تنازالً من وزارة التعليم األمريكية كي يُسمح للمقاطعات التعليمية باإلعفاء
من اختبار الوالية هذا الربيع .ومع ذلك ،رفضت الحكومة الفيدرالية هذا الطلب .لذلك ،للحفاظ على تمويلنا الفيدرالي ،يجب أن يقدم
القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون اختبارات لطالبنا .ألولياء األمور الحق في إعفاء طالبهم من االختبار.
ألهمية وقت التعليم الشخصي المختلط للطالب ولتوفير فرص اختبار لطالب التعليم الشامل عن بعد وطالب مدرسة فليكس أون الين،
سيوفر القطع التعليمي فرصا ً لالختبار في أيام األربعاء (وهي أيام التعليم غير المتزامن فقط) في شهر مايو/أيار ويونيو/حزيران.
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سيجري الطالب االختبارات في مدارسهم ،طالب مدرسة فليكس أون الين سيأخذون االختبارات في مركز اإلدارة المركزية للقطاع
التعليمي في العنوان التالي:
)(16550 SW Merlo Rd.
سيتم توفير الباص المدرسي لنقل الطالب الذين يعيشون على بعد ميل واحد (للمرحلة االبتدائية) أو  ١.٥ميل ونصف (للمرحلة المتوسطة
والثانوية) من مدارسهم حسب عنوانهم السكني ،يجب على عائالت طالب مدرسة فليكس أون الين توفير وسائل النقل الخاصة بهم.
يرجى إكمال النموذج التالي إلبالغنا إذا كان الطالب يخطط ألخذ االختبار أو إذا كان الطالب يخطط لطلب اإلعفاء من االختبار:
this form

مسابقة أفالم الفيديو الوثائقية الوطنية CSPAN's
تهانينا لـ أالن تشو وكيلر وانغ ،الطالب في المدارس الثانوية سنست ولينكولن! هم الفائزون بالجائزة الثانية في مسابقة أفالم الفيديو
الوثائقية الوطنية .سيحصلون على  ١٥٠٠دوالر مقابل فيلمهم الوثائقي "إيجاد أرضية مشتركة" حول االنقسام السياسي والحزبي .لمشاهدة
الفيديو:
https://www.viddler.com/v/a14f1111
قسم مالبس االطفال
بين يوم االفتتاح في  ٢٤أغسطس /آب و ٣٠مارس /آذار ،كان هناك  ١٫٨٦٧زائر لقسم مالبس لألطفال .هذا هو نفس عدد الزوار تقريبا ً
لنفس الفترة الزمنية في عام  .٢٠٢٠شكراً لجميع متطوعينا المخلصين.
ما زلنا بحاجة إلى مساعدة المتطوعين ،خاصة لفرز التبرعات الواردة إلينا .الرجاء التواصل مع جوانا شراوت:
johanna_shrout@beaverton.k12.or.us

محادثة مجتمعية حول مخاطر شراء الحبوب والمساحيق على وسائل التواصل االجتماعي
نناشد جميع طالب المدارس المتوسطة والثانوية وأولياء أمورهم لالنضمام إلينا إلجراء
محادثة مجتمعية" Faked & Fatal” :
حول مخاطر شراء حبوب مزيفة مصنوعة من الفنتانيل القاتل على وسائل التواصل االجتماعي .لقد أودى هذا االتجاه المثير للقلق بحياة
أكثر من طالب في العام الماضي .سيعقد هذا الحدث االفتراضي يوم الخميس  ٢٠٢١/٤/٢٩الساعة  ٧:٠٠مسا ًء
يمكنك مشاهدة العرض التقديمي على صفحة القطاع التعليمي في الفيس بوك أو قناة القطاع التعليمي على اليوتوب .باإلضافة إلى الخبراء
المحليين ،سنسمع من أولياء األمور من مدرسة سيدار بارك المتوسطة ،مدرسة ثانوية سنسـت :جينيفر وجون إبستين ،اللذان توفي ابنهما
بسبب التسمم بالفنتانيل في شهر ديسمبر  /كانون األول.
تستحق حياة طفلك استثمار الوقت لهذه المحادثة المهمة.
يقام هذا الحدث بالشراكة مع إدارة الصحة العامة في مقاطعة واشنطن وإدارة شرطة مقاطعة واشنطن وإدارة شرطة بيفرتون.
منتدى المرشحين لمجلس إدارة المدرسة
ستستضيف إدارة مشاركة المجتمع منتدى المرشحين يوم األربعاء  ٢٠٢١/٤/٢٨الساعة  ٧مسا ًء.
للمزيد من المعلومات حول المرشحين لمجلس المدرسة في انتخابات مايو/أيار  ،٢٠٢١قم بزيارة صفحة انتخابات مجلس إدارة المدرسة:
May 2021 School Board Election webpage
إذا كنت ترغب في إرسال سؤال إلى مرشحي مجلس المدرسة ،فيرجى إكمال نموذج أسئلة المنتدى المرشح بحلول يوم اإلثنين
 ٢٠٢١/٤/٢٦الساعة  ٥:٠٠مسا ًء
Candidate Forum Questions Form
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لوحة المراقبة كوفيد١٩-
في إطار جهودنا لتحقيق الشفافية الكاملة ،ينشر القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون بيانات عن حاالت كوفيد ١٩-اإليجابية أو المفترضة
التي تم اإلبالغ عنها بين طالبنا وموظفينا على موقعنا على اإلنترنت:
data on reported positive or presumed positive COVID-19 cases
يتم جمع هذه البيانات من قبل هيئة الصحة في والية أوريغون ويتم نشرها أسبوعيا ً في تقرير اإلبالغ عن كوفيد:١٩-
COVID-19 Reporting Report
تغطي فترة اإلبالغ عن الحاالت يوم االثنين من األسبوع السابق حتى األحد؛ يتم إصدار التقرير عادةً في يوم األربعاء .لحماية خصوصية
المعنيين ،لن يتم الكشف عن أي أسماء .البيانات مؤقتة وقابلة للتغيير مع تلقي نتائج اختبارات إضافية وإجراء تحقيقات الصحة العامة.

األسبوع الوطني للقيادة الطالبية  -من طالب مدرسة ثانوية ماونتن سايد
من  ١٩إلى  ٢٣أبريل /نيسان هو األسبوع الوطني للقيادة الطالبية .بناء ثقافة المدرسة والشعور باالنتماء للمجتمع كان يمثل تحديا لقادة
الطالب أثناء فترة الوباء .بينما يستعد طالب المدارس المتوسطة والثانوية للعودة إلى الصفوف الدراسية ،شارك قادة طالب مدرسة ثانوية
ماونتن سايد تجاربهم وما خططوا له عند عودة الطالب.

https://youtu.be/qysgu9juFQU
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