النشاطات األسبوعية للقطاع التعليمي لمدينة بيفرتون لألسبوع – أيار  /مايو 10،2021

فيديو :عن نشاطات مدرسة محطة ميرلو
بيتر أوليفر ،هو مدرس في مدرسة المجتمع في محطة ميرلو ،يقود طالبه خالل فصل دراسي لالكتشاف ويركز من خالل هذا االكتشاف
على التعلم العاطفي االجتماعي وبناء المجتمع .بإمكانكم متابعة الفيديو من خالل الضغط على كلمة فديو المكتوبة باللون األحمر
https://youtu.be/mfL2G1IGq6A

مواعيد التطعيم للطالب ما فوق 16عاما
صا للطالب الذين تبلغ أعمارهم  16عا ًما أو
توفر القطاعات التعليمية المحلية بالشراكة مع هيئة الصحة في والية أوريغون ) (OHAفر ً
أكثر للحصول على لقاحات  COVID-19مجانا في مركز مؤتمرات أوريغون في وسط مدينة بورتالند في أيام األربعاء من شهري
أيار/مايو وحزيران /يونيو.
سيتم توفير وسائط نقل للطالب الراغبين بالحصول على اللقاحات من خالل رحلة إلى مركز مؤتمرات أوريغون وسيحصل الطالب الراغب
بأخذ اللقاح من طالب المدارس الثانوية وعائالتهم بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط للتسجيل للحصول على موعد لقاح والنقل ،وفي حال
عدم تلقيك بريدًا إلكترونيًا ،فيرجى االتصال باالستعالمات الخاصة بمدرستك.

استبيان األبوة واألمومة السنوي
يُطلب من الوالد أو الوصي إكمال استبيان األبوة السنوي .نحن في قطاع التعليم في بيفيرتون .هدفنا هو التأكد من أن كل فرد
في مجتمع مدرستنا يشعر بالترحيب والتقدير ويتمتع بإمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية .سيتم إرسال رابط االستبيان
 SchoolMessengerالسنوي حول األبوة واألمومة لعام  2021إلى جميع عناوين البريد اإللكتروني .استحقاق الوالدين عبر
.في  16مايو .نود أن نذكر أيضًا أن الموعد النهائي للمشاركة في االستطالع هو  2يونيو
يو
حصلت  ISBعلى المرتبة  21من بين أفضل المدارس الثانوية على الصعيد الوطني من قبلUS News & World Report
صنفت مجلة  US News and World Reportمدرسة بيفرتون الدولية ) (ISBفي المرتبة  21كأفضل مدرسة ثانوية على المستوى
الوطني واألولى في والية أوريغون .تبلغ نسبة المشاركة في برنامج البكالوريا الدولية في  ISB 100٪إلق نظرة! تهانينا لكل طالب
وموظفي المدرسة الدولية لمدينة بيفروتون!

ارتداء اغطية الوجه اثناء النشاطات الرياضية
يسعدنا أن نقدم الفرصة لطالب المدارس الثانوية لدينا للمشاركة في ألعاب القوى ولألسر لمشاهدة رياضييهم وهم يتنافسون ،لكننا نحتاج
إلى مساعدتكم ولضمان سالمة الجميع ،نطلب منك االلتزام الصارم بالقواعد المنصوص عليها من قبل هيئة الصحة في والية اوريغون
ومكتب حاكم الوالية فضال عن رابطة أنشطة مدرسة أوريغون ) (OSAAإذ تنص هذه القواعد على أنه يجب على الجميع  -الرياضيين
والمدربين والحكام والمتفرجين  -ارتداء أغطية الوجه بشكل صحيح في جميع األوقات .اقرأ أكثر.

استبيان درجات الطالب
كقطاع تعليمي ،تعلمنا الكثير خالل العام الماضي ،كما تم تذكيرنا بالتزامنا بالتعليم القائم على المعايير واإلنصاف ،وفي شهر تشرين الثاني
/نوفمبر الماضي ،قمنا بتعليق استخدام عالمة الرسوب ) (Fوبدالً من ذلك أعطينا عالمات غير كاملة ) (Iو  /أو ال درجة(N).
لذا وجدنا ان استخدام عالمتي ) (I) (Nيؤدي إلى أداء أفضل بكثير في توصيل الدليل بدقة لمعرفة مستوى الطالب العلمي .ال تُمنح معايير
)(Iأو) ، (Nولكن وجدنا ان استخدامها يعزز الرسالة التي مفادها أننا لم نرى بعد أدلة كافية لمنح الدرجة الالزمة للنجاح ،و "سنواصل
العمل مع الطالب لتحديد مستواه".
نحن حاليا ندرس جميع التعليقات حول امكانية االستمرار في استخدام عالمتي ) Incomplete (Iو )No Grade (Nبدالً من عالمة
)Failing (Fالستخدامها في المستقبل المنظور .كما سيبقى الطالب يتلقون العالمات(A-D).

لذا وددنا معرفة رأيك بهذا الموضوع لذا يرجى إكمال هذا االستبيان بحلول /21أيار-مايو .رجا ًء الدخول على االستبيان وعدم ارسال
رسائل الكترونية بهذا الصدد.

مراجعة مواد درس العلوم االجتماعية في المدارس االعدادية
تبنت إدارة التعليم في والية أوريغون معايير جديدة للعلوم االجتماعية .كما يشارك القطاع التعليمي حاليًا في دورة مناهج الجودة الخاصة
بالقطاع التعليمي لمرجعة كل التغييرات المطلوبة .ستقوم مدارس بيفيرتون المتوسطة بتنفيذ دورات الدراسات االجتماعية في خريف 2021
التي تتماشى مع معايير العلوم االجتماعية لعام  2021المدمجة مع الدراسات العرقية .أجرى القطاع التعليمي بحثًا مكثفًا عن المواد التعليمية
المناسبة لمعالجة معايير الوالية ،وتلبية أهداف التعلم في القطاع التعليمي لمدينة بيفرتون ،ودعم تعلم الدراسات االجتماعية الهادف لمشاركة
جميع طالبنا ولغرض االطالع على المواد الدراسية التي سيتم الركون اليها واعتمادها في المناهج الدراسية ،يرجى زيارة صفحة موارد
اعتماد الدراسات االجتماعية من خالل الضغط على كلمة الدراسات االجتماعية.

المجلس الشبابي االستشاري الخاص بعمدة مدينة بيفرتون
طالب المدارس الثانوية للقطاع التعليمي لمدينة بيفرتون مدعوون لالنضمام إلى المجلس االستشاري للشباب ) Mayor’s (MYABللعام
الدراسي  .2022-2021هدف  MYABهو خدمة الصالح العام للمجتمع وإعطاء صوت للشباب أثناء تنظيم مشاريع مجتمعية بناءة،
وتقوية العالقات بين جميع أعضاء المجتمع ،وتعزيز نشاط الشباب في الشؤون الحكومية ،والعمل كمورد ألي منظمة تابعة للمدينة عند
الطلب.
سيتم فتح باب التقديم حتى  21أيار-مايو .سيتم إخطار المرشحين المختارين بحلول  18حزيران-يونيو .لمزيد من المعلومات وللتقديم،
يرجى الدخول على الرابط المذكور www.BeavertonOregon.gov/MYAB.

وظائف العمل الصيفية الموسمية  BSDمفتوحة اآلن
بدأ القطاع التعليمي لمدينة بيفرتون فتح باب القبول للراغبين بالحصول على عمل مؤقت خالل فترة العطلة الصيفية وألكثر من  31مساعدًا
صيفيًا مع الكادر المختص بنقل األثاث وأيضا الطالء في قسم الصيانة .فإذا كان عمرك  16عا ًما أو أكثر ،ويمكنك رفع أكثر من  50رطالً،
ولديك رخصة قيادة ويمكن أن تلتزم بالعمل كل يوم ،قم بزيارة صفحة الويب  Current Openingsللتقديم.
هذه الوظائف الصيفية تمثل فرصة ممتازة للحصول على أجور جيدة خالل الصيف مع الحفاظ على أمسياتك وعطالت نهاية األسبوع
مفتوحة للتنزه مع األصدقاء.

ماراثون االطفال
في هذا العام الدراسي ،أصبح ماراثون االطفال افتراضيًا .اذ يمكن للطالب واألسر االنضمام إلى نوادي الجري االفتراضية في مدرستهم
وتسجيل تقدمهم على حساب  Marathon Kidsعبر اإلنترنت .شارك األطفال المشاركين في نوادي المارثون والطرق اآلمنة من وإلى
المدرسة اثناء الخريف والشتاء والربيع في جوالت ممتعة لتشجيع الطالب على الخروج والتحرك .حتى اآلن ،سجل نحو  9250طالبًا من
طالب  BSDفي  35مدرسة إجمالي  5،148سباقات جري ،وإجمالي  2،697،686دقيقة نشطة وإجمالي عدد األميال كبير وصل
الى !134،884وهذا انجاز كبير للقطاع التعليمي لمدينة بيفرتون ونتمنى ان يستمر!
جاكوب وسيليا وايتهيد زوجان يدرسان مادة التربية البدنية في مدرستي  Bonny SlopeوGreenway.
كان وايت هيدز وجاكوب يتدربون على إدارة األندية لسنوات ،لكن كان عليهم ادارة أنديتهم بشكل مختلف منذ الوباء .إلق نظرة .
في الوقت ذاته تحافظ مدرسة  Bethany Elementaryعلى طالبها نشطين من خالل عملهم مع مارثون االطفال .وتصنف Bethany
 Elementaryضمن أفضل  25دولة على مستوى الوالية من خالل مشاركتها في البرنامج .استمع من المعلمين والطالب إلى تأثير
 Marathon Kidsعلى مدرستهم ومجتمعهمhttps://youtu.be/Ow507a3ZCN8 .

