النشرة األسبوعية ٢٠٢١/٦/١ BSD
مبروك لخريجي دفعة عام ٢٠٢١
تهانينا لما يقارب من  ٢٥٠٠من الخريجين الذين سيتخرجون هذا الشهر من المدارس الثانوية في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون،
وكذلك أكاديمية ـ أكما -للفنون واالتصاالت ،وأكاديمية بيفرتون للعلوم والهندسة ،والمدرسة الدولية في بيفرتون ،ومدرسة
ثانوية  ،Early Collegeومدرسة ثانوية ميرلو ،وبرنامج .GED
نحن ندرك اإلنجازات والمثابرة من دفعة عام  .٢٠٢١وهم يتألفون من مجموعة متنوعة ومتميزة من العلماء والفنانين والرياضيين
والمبدعين ومتطوعي المجتمع .لقد تركوا بصماتهم بالفعل في العالم ،لكن األفضل لم يأت بعد.
مبروك للخريجين!

تذكير -تاريخ  ٢٠٢١/٦/٢هو يوم التعليم المتزامن
األربعاء  ٢٠٢١/٦/٢هو يوم التعليم المتزامن بسبب عطلة يوم اإلثنين Memorial Day

العمل المنصف بمدرسة ساتو االبتدائية
شاهد كيف يشارك المعلمون في محادثات حول مواضيع مناهضة التحيز والعنصرية مع طالبهم الصغار.

https://youtu.be/NUDrk6Rpr54
برنامج الوجبات الصيفية ٢٠٢١/٨/١٢-٢٠٢١/٦/٢٨ – ٢٠٢١
في فصل الصيف هذا  ،يمكن لألطفال الحصول على وجبات إفطار وغداء مجانية من خالل برنامج خدمة الطعام الصيفي المقدم من
الحكومة الفيدرالية برعاية إدارة خدمات التغذية في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون .جميع األطفال ،الذين تتراوح أعمارهم من  ١إلى
 ١٨عاما ،مؤهلون .ال تحتاج إلى تقديم يوجد طلب أو تسجيل ألخذ الوجبات .قد يأخذ أولياء األمور أو األوصياء وجبات لألطفال غير
القادرين على الحضور .يجب تقديم نموذج الستالم الوجبات من أولياء األمور /األوصياء إلى موظفي خدمات التغذية قبل استالم الوجبة.
Parent/Guardian Meal Pick-up Form
ستتوفر وجبات الطعام من تاريخ  ٢٠٢١/٦/٢٨إلى  ٢٠٢١/٨/١٢في المدارس الثانوية التالية في القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون.
ستتوفر وجبات الطعام من يوم االثنين إلى الخميس من الساعة  ١٠:٣٠إلى  ١١:٣٠صباحا .سيتم توزيع وجبتي اإلفطار والغداء معا في
نفس الحقيبة .الوجبات ستتوفر في المواقع التالية:
* مدرسة ثانوية ألـوهـا Aloha High School
* مدرسة ثانوية بيفرتون Beaverton High School
* مدرسة ثانوية ماونتن سايد Mountainside High School
* مدرسة ثانوية ساوثريدج Southridge High School
* مدرسة ثانوية سنـست Sunset High School
* مدرسة ثانوية ويستفـيو Westview High School
لمزيد من المعلومات ،وأوقات التقديم المحدثة وخري طة مواقع خدمة الوجبات الصيفية ،قم بزيارة الموقع اإللكتروني لخدمة الوجبات
الصيفية:
Summer Meal Service webpage
"هذه مؤسسة تعمل على تكافؤ الفُرص والتوظيف للجميع"
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تحديث بشأن الكمام/أغطية الوجه
في األسبوع الماضي ،أصدرت وزارة التعليم في والية أوريغون وهيئة الصحة في والية أوريغون إرشادات جديدة بشأن الكمام /أغطية
الوجه .اإلرشادات اختيارية وقد تم ذكر أن القطاعات التعليمية بشكل منفرد قد تستمر في طلب لبس الكمام /أغطية الوجه عالميا في جميع
األوقات.
بعد الكثير من الدراسات ،سيخفف القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون بعض المتطلبات للبس الكمام /أغطية الوجه مع االحتفاظ بالقواعد
أخرى في مكانها ،اعتمادا على الظروف.
* سنستمر في طلب لبس الكمام /أغطية الوجه لجميع الطالب والموظفين خالل اليوم الدراسي ،سواء كانوا داخل مبنى المدرسة أو
خارجه ،سواء تم تلقيحهم أو عدم تلقيحهم  -بما في ذلك :درس الرياضة بالهواء الطلق ،الموسيقى في الهواء الطلق ،وقت االستراحة،
وقت الوصول للمدرسة ووقت الخروج بعد انتهاء الدوام المدرسي.
* ال يُطلب من الطالب والمعلمين والمدربين الرياضيين والموظفين والمتطوعين والمتفرجين ارتداء الكمام /أغطية الوجه في األحداث
الخارجية خارج ساعات الدوام المدرسي  -بما في ذلك (على سبيل المثال ال يحصر على) :األحداث الرياضية ،حفالت التخرج والحفالت
الموسيقية وعروض الفرقة الموسيقية.
* ال يُطلب من الطالب والمعلمين والمدربين الرياضيين والموظفين والمتطوعين والمتفرجين الذين تم تلقيحهم بالكامل ارتداء
الكمام/أغطية الوجه في األحداث الداخلية خارج ساعات الدوام المدرسي  -بما في ذلك (على سبيل المثال ال يحصر على) :األحداث
الرياضية والتخرج والحفالت الراقصة والعروض  -إذا كانوا قادرين على إثبات حالة التطعيم وإذا كانت المدارس أو مواقع القطاع
التعليمي تتحمل مسؤولية التحقق من حالة التطع يم .باإلضافة إلى ذلك ،ستكون المدارس التي تستضيف األحداث الرياضية الداخلية
مسؤولة عن تتبع جهات االتصال.
لقراءة المقال بالكامل .اضغط الرابط التالي:
Read the full message

الفرح في مدرسة ماونتن فيو المتوسطة
شاهد كيف يبث الموظفون الفرح في اليوم الدراسي لطالبهم في مدرسة ماونتن فيو المتوسطة.
https://youtu.be/3szOWozHaw8

منصة جديدة للتواصل اسمها :بيرنت سكوير ParentSquare
سيطلق القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون منصة جديدة للتواصل .اسمها :بيرنت سكوير ParentSquare
اعتبارا من  ، ٢٠٢١/٧/١هل لديكم فضول حول ما يمكن أن تفعله هذه المنصة الجديدة؟ شاهد هذا الفيديو القصير الذي تبلغ مدته ثالث
دقائق.
https://youtu.be/r4cu2M3z5u4
ضع في االعتبار من أن بيرنت سكوير سيحل محل سكوول ماسنجر وأي تطبيقات أخرى للرسائل النصية التي قد يستخدمها المعلمون
والمدارس بشكل فردي .مثل:
 Talking Pointsأو Remind
ولكن بيرنت سكوير لن يحل محل التطبيقات التالية:
 Seesawأو  Canvasأو  StudentVUEأو ParentVUE
لمعرفة المزيد ،يمكنكم أيضا زيارة الموقع الخاص بنا:
https://www.beaverton.k12.or.us/parentsquare

حفل الصف التاسع في مدرسة بيفرتون الدولية ISB
استضاف الموظفون في مدرسة بيفرتون الدولية حفال اجتمع فيه الطالب الجدد في الصف التاسع لتقوية الروابط مع بعضهم البعض ومع
معلميهم .يمكنكم إلقاء نظرة:

https://youtu.be/_d5EHADuik4
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المساعدة في اإليجار
من المقرر أن تنتهي صالحية قانون وقف إخالء والية أوريغون في نهاية شهر يونيو/حزيران .هذا يعني أن المستأجرين سيحتاجون إلى
سداد اإليجار المتأخر .يتلقى برنامج المساع دة في حاالت الطوارئ في والية أوريغون اآلن طلبات الحصول على المساعدة في اإليجار.

Oregon Emergency Rent Assistance Program
العائالت مؤهلة إذا كان شخص واحد على األقل في األسرة تأثر ماليا بسبب الوباء (فقد وظيفته ،انخفاض في الدخل) وكان دخل األسرة
عند أو أقل من  ٪٨٠من متوسط الدخل (حوالي  ٧٧٠٠٠دوالر لألسرة المكونة من أربعة أفراد في منطقة مترو بورتالند)
يمكن الموافقة على المستأجرين لمدة تصل إلى  ١٢شهرا من اإليجار المتأخر واإليجار القادم لمدة ثالثة أشهر .ستذهب المدفوعات
مباشرة إلى ال ُمالك وأصحاب العقارات وشركات المرافق .سيتم تخصيص األموال بناء على الحاجة ،لذلك فإن كل من يتقدم للبرنامج
سيخضع لعملية مراجعة واستعراض لظروفه.
يتم تقديم المساعدة لجميع المستأجرين ،بغض النظر عن الجنسية أو حالة الهجرة .قم بزيارة الموقع اإللكتروني للحصول على معلومات
حول كيفية التقديم:
Oregon Rental Assistance Program webpage
للمزيد من المعلومات ،اتصل بـ :ليزا منتيسانا على الرقم 503-356-5071:أو على اإليميل:
Lisa_Mentesana@beaverton.k12.or.us.

معلومات عن لقاح كوفيد١٩-
توصي هيئة الصحة في والية أوريغون بأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر  ١٢عاما أو أكثر على التطعيم .لقاح فايزر هو الوحيد الذي
تمت الموافقة عليه حاليا لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  ١٨عاما .وهو عبارة عن سلسلة من لقاحين مع جرعتين تفصل بينها حوالي
ثالثة أسابيع.
عند أخذ اللقاح فإن ذلك:
* يمنعك من اإلصابة بكوفيد ١٩-أو أن تصبح حالة مرضية خطيرة أو الموت من الفيروس.
* يمنع انتشار كوفيد ١٩-لآلخرين.
* يضيف إلى عدد األشخاص في المجتمع المحصنين من اإلصابة بكوفيد ،١٩-مما يجعل من الصعب على المرض االنتشار والتكاثر
ومقاومة اللقاحات.
* يسمح لك باالمتناع عن الحجر الصحي والفحص من اإلصابة بكوفيد ١٩-بعد تعرضك لشخص معروف من أنه مصاب ،إذا كنت بدون
أي أعراض.
قم بزيارة الموقع اإللكتروني لمقاطعة واشنطن للحصول على معلومات لمواقع توفير اللقاح القريبة منك:
Washington County Vaccine Information webpage

األحداث القادمة
يوم التعليم المتزامن
األربعاء ٢٠٢١/٦/٢

آخر يوم لخريجي الثانوية
الخميس ٢٠٢١/٦/١٠

آخر يوم دراسي للطالب
الجمعة ٢٠٢١/٦/١٨
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