 BSD٢٠٢١/٥/٣النشرة األسبوعية

أسبوع تقدير المعلمين!
من  ٢٠٢١/٥/٧-٢٠٢١/٥/٣هو أسبوع تقدير وتقديم الشكر للمعلمين! لذا نتقدم بالشكر الجزيل لجميع المعلمين لما قدمتموه
ThankATeacher#وما ستقدمونه في هذه السنة االستثنائية!

التسجيل في مرحلة ما قبل رياض األطفال مفتوح اآلن!
التسجيل في مرحلة ما قبل رياض األطفال للعام الدراسي  ٢٠٢٢-٢٠٢١مفتوح اآلن! شاهد هذا الفيديو المفيد لمعرفة سبب
أهمية التسجيل مبكراً وكيفية بدء عملية التسجيل.
https://youtu.be/I4aFt7LboA8

التقديم للخدمة في لجنة الميزانية التابعة للقطاع التعليم لمدارس بيفرتون
القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون لديه مكان شاغر في لجنة الميزانية ويسعى لمجموعة متنوعة من المرشحين إلنهاء الفترة
الحالية ،التي تنتهي في  .٢٠٢٢ /٦/٣٠المنصب في المنطقة الرابعة  - ٤عضو مجلس إدارة المدرسة دونا تاينر .مدارس
المنطقة الممثلة في المنطقة الرابعة  ٤هي:
Aloha-Huber Park K-8, Beaver Acres, Errol Hassell, Hazeldale, Kinnaman, Mountain
View, Alohaو)the International School of Beaverton (ISB
ال تتطابق مناطق مجلس إدارة المدرسة تماما ً مع مناطق الحضور في المدرسة ،لذا يرجى التحقق من خرائط القطاع التعليمي
على الموقع االلكتروني:
District website
يجب أن يعيش المرشحون المهتمون في مجلس إدارة المدرسة للقطاع التعليمي لمدارس بيفرتون التي يمثلونها ،وأن يكونوا
ناخبين مؤهلين في القطاع التعليمي ،وقد عاشوا في القطاع التعليمي لمدة عام واحد وال يمكن أن يكونوا موظفين في القطاع
التعليمي .يتم تعيين أعضاء لجنة الميزانية من قبل مجلس المدرسة.
تقوم لجنة الميزانية بمراجعة ميزانية القطاع التعليمي  ،وتوصي بالتغييرات المطلوبة وتوافق على وثيقة الميزانية إلرسالها إلى
مجلس المدرسة العتمادها في شهر يونيو/حزيران  .تجري اللجنة أعمالها في اجتماعات عامة مسائية تعقد بين نوفمبر ويونيو.
المنصب مفتوح حتى يتم ملؤه ويجب على أولئك الذين يرغبون في التقديم إكمال الطلب التالي وإرفاق خطاب و /أو سيرة
ذاتية:
application

طالب مدرسة ريدج وود االبتدائية والبدء بالتعليم الشخصي المختلط
مدرسة ريدج وود االبتدائية بها أعلى نسبة مئوية من طالب المرحلة االبتدائية العائدين للتعليم الشخصي المختلط في القطاع
ق نظرة على الطريقة التي رحب بها الموظفون بطالبهم.
التعليمي لمدارس بيفرتون .أل ِ
https://youtu.be/715ZuWU-RXw
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التعليم العاطفي االجتماعي في مدرسة رالي هيلز االبتدائية
يتحدث معلمو مدرسة رالي هيلز االبتدائية عن أهمية التعليم االجتماعي العاطفي في مبنى المدرسة .يشرحون العمل الذي
يساعد الطالب على التعبير عن شعورهم وتعليمهم استراتيجيات لتنظيم عواطفهم للطالب في كال التعليم الشامل عن بعد
والتعليم الشخصي المختلطhttps://youtu.be/kWvScE93fdY .
رشة عمل في مدرسة فيدنلي االبتدائية
نود اعالمكم بان مدرسة فيدنلي االبتدائية قد قدمت ورشة عمل للمرحلة رياض االطفال (التمهيدي) تحمل اسم Kinder
 Play Workshopوالتي تعنى بكيفية تواصل المدرسين والمعلمين مع الطالب من خالل التعليم الهجين( الذي يجمع بين
التعليم عن بعد والتعليم في مبنى المدارس) او التعليم عن بعد وكيفية ادامة هذا التواصل لذا تعالوا نلقي نظرة على شكل العمل
ونلتقي ببعض الطالب من مرحلة رياض األطفال https://youtu.be/qMWCSN9EwD8
األحداث االفتراضية الخاصة بالكلية والتأهب الوظيفي/المهني
هل ترغب في معرفة المزيد حول ما تبحث عنه الكليات في المتقدمين؟ هل أنت قلق بشأن كيفية دفع تكاليف الكلية؟ غير متأكد
من كيفية بدء عملية التخطيط لذلك؟ يدعوك القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون لحضور سلسلة من األحداث االفتراضية القادمة
الخاصة بالكلية والتأهب الوظيفي /المهني .في كل جلسة ،ستستمع من مقدمي العروض حول تعزيز الملف التعريفي للكلية،
وأساسيات المساعدة المالية ،وكيفية كتابة مقال جامعي ووضع جدول زمني للسنة األخيرة من التخرج .يوصى بهذه الجلسات
للعائالت والطالب في الصفوف .١٢-١٠قم بزيارة صفحة الموقع االلكتروني لسلسلة األحداث االفتراضية الخاصة بالكلية
والتأهب الوظيفي/المهني للحصول على معلومات التسجيل .نحن نتطلع إلى رؤيتكم!
College & Career Readiness Virtual Event Series

يوم أبطال الغداء المدرسي!
يوم الجمعة  ٢٠٢١/٥/٧هو يوم أبطال الغداء المدرسي! بين إعداد وجبات صحية ألطفال بيفرتون ،وااللتزام بمعايير التغذية
الصارمة ،والتغلب على الحساسية الغذائية للطالب وتقديم الخدمة بابتسامة ،فإن موظفي خدمات التغذية هم فعالً أبطال
حقيقيون .نود أن نشكر جميع موظفي خدمات التغذية لتفانيهم المستمر لضمان حصول كل طفل على وجبات غذائية لذيذة
ومغذية!

منتدى مرشح مجلس إدارة المدرسة
في حال فاتكم المنتدى ،استضاف القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون منتدى المرشحين افتراضيا ً في األسبوع الماضي.
https://youtu.be/9LXKgjoH4dw

في  ،٢٠٢١/٥/١٨سينتخب الناخبون أربعة أعضاء في مجلس إدارة المدرسة للقطاع التعليمي لمدارس بيفرتون لمدة أربع
سنوات .بينما يتم تسمية المرشحين من منطقة المجلس التي يعيشون فيها ،يصوت جميع الناخبين في القطاع التعليمي على
جميع المناصب .لدينا حاليا ً مرشحان في كل من السباقات األربعة .لل مزيد من المعلومات حول المرشحين ،تفضل بزيارة
الموقع اإللكتروني بمجلس إدارة المدرسة في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون ٢٠٢١
May 2021 School Board Election webpage
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مخاطر شراء الحبوب القاتلة على وسائل التواصل االجتماعي
القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون بالشراكة مع إدارة الصحة العامة في مقاطعة واشنطن ،استضاف إدارة شرطة مقاطعة
واشنطن وإدارة شرطة بيفرتون محادثة مجتمعية حول مخاطر شراء حبوب المزيفة والمصنوعة من الفنتانيل القاتل على
وسائل التواصل االجتماعي .لقد أودى هذا االتجاه المثير للقلق بحياة أكثر من طالب في قطاعنا التعليمي في العام الماضي.
يمكنكم مشاهدة المحادثة على قناة اليوتوب للقطاع التعليمي .تستحق حياة طفلك استثمار الوقت.
https://youtu.be/vzz8yS4B404

لشهر مايوWalk + Rollاسبوع التحدي
يرجى االنضمام إلى حدثنا األخير لتحدي المشي لهذا العام! سيتم السحب على أكثر من  ١٠٠جائزة ،وسيتم زيارة المدارس
االبتدائية إلرفاق الجوائز اإلضافية على أي عجالت تجدها على الرفوف .يمكن لجميع الطالب (أي مستوى صف ،في التعليم
المختلط الشخصي أو التعليم الشامل عن بُعد) الدخول في السحب من خالل إكمال نموذج تحدي مايو.
May Challenge form
هناك خمسة أنشطة لالختيار من بينها ودخول سحب إضافي لكل نشاط مكتمل .يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات:
www.beaverton.k12.or.us/safe-routes

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
.
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