النشرة األسبوعية ٢٠٢١/٥/٢٤ BSD
أسبوع تغيير الجدول لطالب التعليم الشخصي المختلط في المرحلة المتوسطة والثانوية في اسبوع ٢٠٢١/٥/٣١
نريد أن نتأكد من أنكم على علم بتغيير التقويم لطالب التعليم الشخصي المختلط في الصفوف من  ٦إلى  ١٢في األسبوع المقبل .مع
اإلغالق بسبب عطلة يوم االثنين القادم  ،٢٠٢١/٥/٣١سيتم إجراء التغييرات التالية على مجموعات الحضور لطالب التعليم الشخصي
المختلط:
* االثنين  :٢٠٢١/٥/٣١عطلة  Memorial Dayوالمدارس مغلقة
* الثالثاء  :٢٠٢١/٦/١مجموعة الحضور رقم  ،١يوم A
* االربعاء  :٢٠٢١/٦/٢مجموعة الحضور رقم  ،٢يوم B
* الخميس  :٢٠٢١/٦/٣مجموعة الحضور رقم  ،١يوم B
* الجمعة  :٢٠٢١/٦/٤مجموعة الحضور رقم  ،٢يوم A

المعلم اإلقليمي لهذا العام
تهانينا للمعلمة لوري تيرين المعلم اإلقليمي لهذا العام من أوريغون! لوري هي معلمة تعليم الطالب من ذوي الحاالت/االحتياجات الخاصة
في مدرسة أوك هيلز االبتدائية .شاهد ماذا حدث عندما فاجأ الموظفون لوري بهذا الخبر السعيد.

https://youtu.be/JR9vTuzfleg
نرحب بأعضاء مجلس إدارة المدرسة الجُدد
نود أن نهنئ الفائزين المفترضين في انتخابات مجلس إدارة المدرسة في  .٢٠٢١/٥/١٨وسيؤدي األعضاء الجُدد أداء القسم في تاريخ
 .٢٠٢١/٧/١األعضاء الجُدد هم:
* المنطقة  :١سوزان جرينبيرغ Zone 1: Susan Greenberg
* المنطقة  :٢كارين بيريز -دا سيلفا Zone 2: Karen Perez-Da Silva
* المنطقة  :٤سونيتا جارج Zone 4: Sunita Garg
* المنطقة  :٥أوغونا إنينايا Zone 5: Ugonna Enyinnaya
مبروك على نجاحكم! ونحن نتطلع إلى العمل معكم.
إلى أعضاء مجلس إدارة المدرسة الذين انتقلوا من مجلس اإلدارة ،نتقدم بخالص شكرنا على التطوع بوقتكم وطاقتكم وخبرتكم إلفادة
عائالت القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون .لقد كانت مساهماتكم ال تقدر بثمن!
* آن براينت  - Anne Bryantخدمة  ٨سنوات
* ليان الرسن  -LeeAnn Larsenخدمة  ١٢سنوات
* دونا تاينر  - Donna Tynerخدمة  ٨سنوات

قوة الهدوء في مدرسة بوني سلوب االبتدائية
تقوم مستشارة المدرسة /الكاونسلر تيفاني روجرز بتعليم طالب الصف األول أهمية تنظيم عواطفهم والهدوء .يمكنك أن تلقي نظرة:
Take a peek
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تمت الموافقة لوالية أوريغون لبطاقات الفوائد الغذائية P-EBT
تلقت والية أوريغون الموافقة من الحكومة الفيدرالية للعام الدراسي  ٢٠٢١-٢٠٢٠إلصدار بطاقة ) (P-EBTللفوائد الغذائية.
تمت الموافقة على والية أوريغون لتقديم فوائد غذائية بأثر رجعي للطالب المؤهلين للعام الدراسي  .٢٠٢١-٢٠٢٠ومن المتوقع أن
تصدر الفوائد ابتداء من شهر يوليو/تموز.
سيستمر جميع الطالب واألطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين  ١و  ١٨عام) في تلقي وجبات مجانية حتى  ،٢٠٢١/٦/٣٠بغض النظر
عن أهلية استحقاق مزايا الوجبات .إذا كنت ترغب في الحصول على األموال P-EBTباإلضافة إلى الطعام ،فيرجى زيارة صفحة
الموقع لمعرفة ما إذا كانت عائلتك مؤهلة .سيضمن التأهل للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة للعام الدراسي  ٢٠٢١-٢٠٢٠قبل
حصولك على  ٢٠٢١/٦/٣٠ P-EBTعند إصدار مزايا الوجباتPandemic EBT webpage .
إذا كان لديك أسئلة ،اتصل على الرقم التالي أو أرسل بريداً إلكترونياً503-356-3957 :
NSMealBenefits@beaverton.k12.or.us

قريبا ً – بيرنت سكوير ParentSquare
إن القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون متحمس للغاية العتماده منصة جديدة ومحسّنة للتواصل .اسمها :بيرنت سكوير ParentSquare
اعتباراً من  ،٢٠٢١/٧/١سننتقل إلى  -بيرنت سكوير -إلبقاء العائالت على اطالع وبشكل أفضل .بيرنت سكوير سيحل محل سكوول
ماسنجر وأي تطبيقات أخرى للرسائل النصية التي قد يستخدمها المعلمون والمدارس بشكل فردي .مثل:
 Talking Pointsأو Remind
المنصة الجديدة بيرنت سكوير لن تحل محل التطبيقات التالية:
 Seesawأو  Canvasأو  StudentVUEأو ParentVUE
بيرنت سكوير سيوفر طريقة آمنة لإلداريين والمعلمين والموظفين وأولياء األمور من أجل:
* إرسال واستقبال معلومات من القطاع التعليمي والمدرسة ومعلم الصف بلغتك المفضلة
* مشاركة الصور والملفات
* إمكانية مشاهدة العناصر في التقويم المدرسي
* التسجيل في اجتماعات أولياء األمور مع المعلمين
* وأكثر من ذلك بكثير!  ...كل ذلك من مكان واحد فقط
الرابط التالي لفيديو المعلومات عن بيرنت سكوير:
ParentSquare Parent Videos
Padres — Introducción a ParentSquare
سيتم إرسال معلومات القطاع التعليمي والمدرسة ومستوى الصف والفصل الدراسي إلى جهازك جهاز الكمبيوتر و /أو الهاتف عن طريق
البريد اإللكتروني /اإليميل و  /أو الرسائل النصية .يمكنك تحميل التطبيق المجاني:
 Android appأو iOS
بيرنت سكوير له تصميم مألوف ،مشابه لوسا ئل التواصل االجتماعي .ستتلقى العائالت فقط اإلشعارات ذات الصلة بطالبهم .باإلضافة إلى
الرسائل على مستوى القطاع التعليمي والمدرسة ،سي تمكن المعلمون والموظفون من الوصول إلى الرسائل ثنائية االتجاه مع الترجمة
الفعلية .ستتمكن العائالت من تلقي المعلومات وإرسالها باللغات التي يتم اختيارها.
لست بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء لتلقي رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية قبل تاريخ البدء ٢٠٢١/٧/١
سيقوم نظام معلومات الطالب لدينا بمزامنة معلومات االتصال مباشرة .إذا كنت تفضل استخدام التطبيق ،فما عليك سوى تحميل التطبيق
من متجر التطبيقات بهاتفك  app storeفي ٢٠٢١/٧/١أو بعده ومن ثم اتبع التعليمات.
لمعرفة المزيد عن منصة بيرنت سكوير ،قم بزيارة صفحة الموقع اإللكتروني الخاص بنا:
https://www.beaverton.k12.or.us/parentsquare
ترقبوا المزيد من المعلومات في األسابيع القليلة القادمة.
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مدرسة واحدة /كتاب واحد في مدرسة سيكستون ماونتن االبتدائية
أدى برنامج مدرسة واحدة /كتاب واحد إلى إنشاء شجرة أمنيات خارجية في مدرسة سيكستون ماونتن االبتدائية .يتم تشجيع الطالب على
كتابة رغباتهم وأمنياتهم وربطها بفروع الشجرة .يمكنك أن تلقي نظرة:

https://youtu.be/7qRuo0Vmmok
التسجيل في رياض األطفال مفتوح اآلن للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢١
أي طفل يبلغ من العمر خمس ( ) ٥سنوات بحلول األول من سبتمبر /أيلول أو قبله يعتبر مؤهالً للتسجيل في رياض األطفال في المدرسة
المجاورة له حسب عنوانه السكني .أو إذا كان طفلك يبحث عن تجربة تعليمية أونالين عن طريق اإلنترنت ،فقد تكون رياض األطفال في
مدرسة فليكس أونالين عن طريق اإلنترنت مناسبةً لطفلك:
FLEX Online School
تقدم كل مدرسة ابتدائية فرصة لمعرفة المزيد عن برنامج رياض األطفال الخاص بهم في أحداث اللقاء التوجيهي في رياض األطفال.
يرجى االطالع على جدول اللقاء التوجيهي لرياض األطفال لمعرفة تاريخ/وقت اللقاء لمدرستك.
Kindergarten Orientation schedule
إذا فاتتكم أيام الزيارة المفتوحة لرياض األطفال في المدرسة المجاورة لكم حسب عنوانكم السكني في فصل هذا الربيع ،فال تتردد في
االتصال بمكتب المدرسة.
إذا كنت مهتما ً بمدرسة فليكس أونالين عن طريق اإلنترنت ،فيرجى زيارة صفحة الموقع للتسجيل في رياض األطفال:
FLEX Kindergarten web page

تذكير بأخذ استبيان أولياء األمور السنوي
يرجى قضاء بضع الوقت إلكمال استبيان أولياء األمور السنوي من القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون .هدفنا هو ضمان من أن يشعر كل
عضو في مجتمع مدارسنا بالترحيب والتقدير وعلى علم بالمعلومات .تم إرسال رابط إلى استبيان أولياء األمور السنوي لعام  ٢٠٢١إلى
جميع عناوين البريد اإللكتروني الصالحة الخاصة بأولياء األمور في  -سكوول ماسنجر في  .٢٠٢١/٥/١٦الموعد النهائي للمشاركة
وإكمال االستبيان هو .٢٠٢١/٦/٢

مرحبا ً بكم في الصف التاسع في مدرسة ثانوية ألـوها
في األسبوع الماضي ،رحبت مدرسة ثانوية ألوها بطالب الصف التاسع القادمين .كان الهدف هو مساعدتهم على إنشاء بعض التواصل
أثناء االنتقال إلى المدرسة الثانوية .يمكنك أن تلقي نظرة:

https://youtu.be/JR9vTuzfleg
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