النشرة األسبوعية ٢٠٢١/٤/٢٦ BSD
طالب المرحلة المتوسطة والثانوية وخيارات التعليم متحمسون لبدء التعليم الشخصي المختلط
كان يوم االثنين والخميس يوما سعيدا في جميع أنحاء القطاع التعليمي حيث عاد طالب المدارس المتوسطة والثانوية وخيارات التعليم
إلى الصفوف الدراسية ألول مرة منذ أكثر من عام .رأينا السعادة في مدرسة هايالند بارك المتوسطة ومدرسة ثانوية ألوها .يمكنكم
مشاهدة الفيديو.
Highland Park: https://youtu.be/j5ybplGc4UI
Aloha: https://youtu.be/dGDRuBWQMf4

محادثة مجتمعية حول مخاطر شراء الحبوب والمساحيق على وسائل التواصل االجتماعي
نناشد جميع طالب المدارس المتوسطة والثانوية وأولياء أمورهم لالنضمام إلينا في
المحادثة المجتمعية" 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  ٧:٠٠مساء
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.

الرجاء االنتخاب!
في  ،٢٠٢١/٥/١٨سينتخب الناخبون أربعة أعضاء لمجلس إدارة المدرسة في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون إلى أربع سنوات .بينما
يتم ترشيح المرشحين من منطقة المجلس التي يعيشون فيها وجميع الناخبين يتم التصويت على جميع الوظائف .لدينا حاليا اثنين من
المرشحين يترشحون في كل من السباقات األربعة .لمزيد من المعلومات حول المرشحين ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني بمجلس إدارة
المدرسة في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون ٢٠٢١
May 2021 School Board Election webpage
ستستضيف إدارة مشاركة المجتمع منتدى المرشحين يوم األربعاء  ٢٠٢١/٤/٢٨الساعة  ٧مساء .لن يتم البث المباشر للمنتدى ،ولكن
سيتم نشره بالكامل على صفحة قناة اليوتوب للقطاع التعليمي لمدارس بيفرتون وصفحة الفيس بوك.
YouTube channel
Facebook page
إذا كنت ترغب في إرسال سؤال إلى مرشحي مجلس المدرسة ،فيرجى إكمال نموذج أسئلة المنتدى المرشح بحلول الساعة  ٥:٠٠مساء
Candidate Forum Questions Form
نشجع بشدة جميع الناخبين في القطاع التعليمي إللقاء بطاقات االنتخاب في شهر مايو/أيار .ألعضاء مجلس اإلدارة دور فعـال في
تحديد القطاع التعليمي واتجاهه.
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تحديث لتحديد الطالب الموهوبين والمتميزين )(TAG
يتضمن تحديد الطالب TAGعادة على درجة اختبار من االختبارات المعيارية أو اختبار موحد للوالية .استجابة لتحديات
وتأثيرات كوفيد ،١٩-اعتمدت وزارة التعليم في والية أوريغون قاعدة مؤقتة تسمح للقطاعات التعليمية بإيقاف تحديد الطالب الموهوبين
والمتميزين للعام الدراسي .٢٠٢١-٢٠٢٠
تضمن المبررات لهذا التوقيف المؤقت ما يلي:
"تأثرت الفئات السكانية التي تاريخيا ال تمثَّل بشك ٍل كافي (الطالب الملونون ،الطالب يواجهون مصاعب اقتصادية ،والطالب ذوو اإلعاقة
والطالب من متعددي اللغات) بشكل غير متناسب بوباء كوفيد . . .١٩-لم تكن السنة الدراسية  ٢٠٢١-٢٠٢٠سنة عادية على اإلطالق.
إن االلتزام بالعمليات التقليدية وإدارة التقييمات التي تم تطويرها ووضع معايير لها في زمان ومكان ال يعكسان واقعنا الحالي أمر يثير
قلق العديد من قادة القطاعات التعليمية وقادة الوالية"
ونحن نتفق .ليس من مصلحة الطالب في هذا العام غير العادي ،وال سيما صغار المتعلمين لدينا ،إجراء التقييمات في األسابيع الثمانية
األخيرة من المدرسة فقط لغرض تحديد الطالب الموهوبين والمتميزين .نعتقد أن اختبار الطالب لتحديدهم في فصل الخريف بعد وضع
الروتين المدرسي عند بدء المدرسة هو أفضل خطة.
لن يؤثر هذا التوقيف المؤقت على الطالب المرشحين في الصفوف  ،٨-٥والذين تم تحديد موعد اختباراتهم بالفعل.
شهر أبريل/نيسان هو شهر الوطني لمكتبة المدرسة
تشرح تريشيا داولينج ،المساعدة اإلعالمية بمكتبة مدرسة مونتكلير االبتدائية ،كيف حافظت على تزويد الطالب بالكتب أثناء التعليم
الشامل عن بعد .وتتحدث عن أهمية القراءة وتسلط الضوء أيضا على خدم ة مكتبة المدرسة للطالب شخصيا.
https://youtu.be/DMub7pq6WrE
لوحة المراقبة كوفيد١٩-
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
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