BSDاألسبوعي  17 -مايو 2021
المرح والمشاركة في مدرسة سيدار ميل االبتدائية
تستخدم أبيجيل فرايني ،معلمة مدرسة سيدار ميل االبتدائية ،الموسيقى لضبط نغمة الصباح لطالبها خالل الدوام المدرسي الهجين
فاذا كنت ترغب برؤية الحركات الراقصة لها ولطالبها يرجى متابعة هذا.https://youtu.be/Msd-HNp0Z4c
طالب مدرسة بيفيرتون الثانوية يكتسحون مسابقة الكونغرس الفنية
تهانينا لكالرا جونسون ،طالبة مدرسة بيفيرتون الثانوية ،التي حصلت على جائزة مسابقة الكونجرس الفنية لعام  2021لمنطقة
الكونجرس األولى بوالية أوريغون .مقالها بعنوان "كراهية الغرباء".
كما حصل اثنان من طالب المرحلة االخيرة في مدرسة بيفيرتون الثانوية على جوائز شرفية وهم :ديان تشوي وريفر رين.
مفاجأة موقف الباص
شاهد كيف تمكن مدير ماكينلي آكي موري من التواجد في مكانين في وقت واحد  ...نوعًا ما  ...كل ذلك باسم بناء المجتمع.
https://youtu.be/DWP4ZKOyF8w

تقدم للخدمة في لجنة الموازنة اإلقليمية:
القطاع التعليمي لمدينة بيفرتونيعلن عن وجود مقاعد في لجنة الميزانية وتسعى إلى مجموعة متنوعة من المرشحين إلنهاء
الفصل الدراسي الحالي ،والتي تنتهي في  30يونيو  .2022هذه المقاعد موجودة في منطقة مجلس إدارات ألربعة مدارس
الممثلة في هذه المنطقة هي  Aloha-Huber Park K-8و Beaver Acresو Errol Hassellو  Hazeldaleو Kinnaman
و  Mountain Viewو  Alohaوالمدرسة الدولية في Beaverton (ISB).
ال تتطابق مناطق مجلس إدارة المدرسة تما ًما مع مناطق الحضور بالمدرسة ،لذا يرجى التحقق من خرائط المنطقة على موقع
القطاع التعليمي.
يجب أن يعيش المرشحون المهتمون في منطقة مجلس إدارة المدرسة التي سيمثلونها ،وأن يكونوا ناخبين مؤهلين في المنطقة،
وقد عاشوا في المنطقة لمدة عام واحد ،وال يمكن أن يكونوا موظفًين في القطاع التعليمي لمدينة بيفرتون،
وسيتم تعيين أعضاء لجنة الميزانية من قبل مجلس المدرسة .هذه المقاعد الشاغرة ستبقى متاحة لحين شغلها ويجب على أولئك
الذين يرغبون في التقديم إكمال هذا الطلب.

دودل  4جوجل
تهانينا لطالبة مدرسة فيندلي االبتدائية بالصف الرابع ،إليز ثن ،التي وصلت إلى نهائيات الوالية في مسابقة Doodle 4 Google
السنوية .تصف إليز رسوماتها المبتكرة الطبيعة الخاصة بها بهذه الطريقة" :في رسم الشعار المبتكر هذا ،اخترت تمثيل القوة
الموجودة في الطبيعة باستخدام األور جامي .على سبيل المثال ،يمكن للطيور الطنانة ،أصغر طائر في العالم ،أن تضرب
أجنحتها  40مرة في غمضة عين! الطبيعة هي هدية حيث أستمد قوتي .يجب أن أقدر ذلك وأهتم به".
دعت  Googleالجمهور للتصويت لرسومات الشعار المبتكرة المفضلة لديهم من بين ً 54
فائزا من الواليات واألقاليم لتحديد
الطالب الذين سيصبحون أحد المتأهلين للتصفيات النهائية على المستوى الوطني .سيتم عرض رسومات الشعار المبتكرة للفائز
الوطني على صفحة  Googleالرئيسية ليوم واحد.
La Primavera con Familia y Amig osفي مدرسة فوس االبتدائية
La Primavera con Familia y Amigosهو حدث مجتمعي في مدرسة فوس االبتدائية بالتعاون مع  .THPRDألق نظرة
على أنشطة هذا العام.
https://youtu.be/x4cHL677n2I

مشروع خيارات اإلسكان بمدينة بيفرتون البيت المفتوح
األربعاء / 26أيار/مايو |  7 - 6مسا ًء
تريد مدينة بيفيرتون توفير خيارات اإلسكان لتلبية االحتياجات المختلفة لألشخاص الذين يعيشون في بيفيرتون أو يرغبون في
العيش في بيفيرتون .يتطلب قانون الوالية الجديد أن تنظر المدن في المزيد من الخيارات في األحياء حيث يُسمح حاليًا بمنازل
واحد فقط لكل قطعة أرض .سيحدد مشروع خيارات اإلسكان مكان وكيفية السماح بأنواع المساكن اإلضافية  -بما في ذلك
الوحدات السكنية الملحقة والدوبلكس والثالثي والرباعي والمجمع البسيط والمنازل المستقلة والمجموعات المنزلية وشقق
الصغيرة  -في مناطق بيفرتون السكنية .تعرف على المزيد في هذا الحدث االفتراضي ومن خالل زيارة
www.BeavertonOregon.gov/HOP.
فرقة العمل المعنية بالعمل المناخي
تقوم مدينة بيفرتون بتشكيل فريق عمل للعمل المناخي لتعزيز وعي مجلس المدينة بوجهات نظر المجتمع حول تغير المناخ .من
المقرر تقديم الطلبات في  23أيار/مايو .يمكن ألعضاء المجتمع المهتمين زيارة موقع المدينة على الويب لتقديم الطلبات .سيتم
تقديم منح لألعضاء للمشاركة في اال جتماع .سيتم إعطاء األولوية ألصوات المجتمعات المحرومة والضعيفة وسيتم تشجيعها
على التقديم ،وكذلك أعضاء المجتمع الذين تقل أعمارهم عن  30عا ًما .سيتم تعيين األعضاء لمدة تصل إلى ثالث سنوات ،بد ًءا
من حزيران /يوليو .2021

