النشرة األسبوعية ٢٠٢١/٦/٧ BSD

دائم خالل فترة عطلة الصيف
للبقاء على إطالعٍ ٍ

سيكون  ٢٠٢١/٦/١٤هو اإلصدار األخير للنشرة األسبوعية للعام الدراسي  .٢٠٢١-٢٠٢٠نظرا ألن القطاع التعليمي يخطط الستقبال
الطالب والموظفين بأمان للعودة إلى المدرسة في فصل الخريف ،فقد تكون هناك حاجة إلرسال اتصاالت على مستوى القطاع التعليمي
طوال فترة عطلة الصيف .سنرسل اتصاالت عبر منصة االتصاالت الجديدة ،وهي :بيرنت سكوير.
ParentSquare
سيتم تسجيل جميع العائالت تلقائيا وستتلقى معلومات حول كيفية استخدامها .سننشر أيضا معلومات مهمة على الموقع اإللكتروني الخاص
بالقطاع التعليمي ووسائل التواصل االجتماعي .يرجى التحقق من بريدك اإللكتروني بانتظام طوال فترة عطلة الصيف للبقاء على اطالع
دائم.
سيتم استئناف النشرة اإلخبارية األسبوعية من القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون يوم االثنين الموافق  .٢٠٢١/٨/٢نتمنى لكم عطلة صيفية
ممتعة!

بيرنت سكوير ParentSquare
كيف ترغب في تلقي الرسائل من القطاع التعليمي أو من مدرسة الطالب أو المعلمين؟ هل تفضل رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار
من تطبيق بيرنت سكوير؟ يمكنك اختيار تفضيالتك وستصل الرسالة إليك بلغتك المفضلة.
يتم إطالق منصة االتصاالت الجديدة هذه في  .٢٠٢١/٦/٢٨لمعرفة المزيد عن منصة بيرنت سكوير ،قم بزيارة صفحة الموقع
اإللكتروني الخاص بنا:
https://www.beaverton.k12.or.us/parentsquare

ساعات الدوام الصيفي للمدارس
ابتداء من  ،٢٠٢١/٦/٢١ستنتقل مكاتب المدارس إلى ساعات الدوام الصيفي .ستفتح المدارس المتوسطة والثانوية أبوابها من االثنين إلى
الخميس من الساعة  ٨صباحا حتى  ٢ظهرا .تختلف ساعات المدارس االبتدائية حسب الموقع .يرجى التحقق من الموقع اإللكتروني
لمدرستك للمزيد من المعلومات.

مدرسة  ACMAترجع إلى شارع Center Street
على مدار العامين الماضيين ،كانت مدرسة  -توم واتر -المتوسطة كالمنزل المؤقت للطالب والموظفون من مدرسة .ACMA
بينما يستعدون للعودة إلى مبنى مدرستهم الجديد للعام الدراسي المقبل ،نشارك معكم بعض المميزات الفريدة للمبنى .إليكم الفيديو.
https://youtu.be/ShYC9ta9cj4

رسالة مكافحة ضد التحيز وضد العنصرية ABAR
خالل العام الماضي ،تمت دعوة المؤسسات إلعادة تقييم دورها في استدامة التحيز الضمني والعنصرية المنهجية .القطاع
التعليمي لمدارس بيفرتون ليس استثناء .تقع على عاتقنا مسؤولية تحديد وتغيير الممارسات غير العادلة التي تضر طالبنا
وموظفينا من ذوي البشرة الملونة.
في سعي القطاع التعليمي لمدارس بيفرتون المستمر ليصبح قطاع تعليمي مناهض للعنصرية مناهض للتحيز فعال ،تقع على عاتقنا
مسؤولية أن نتحلى بالشفافية بشأن الخطوات التي نتخذها نحو ممارسات أكثر إنصافا وعدالة اجتماعيا .بصفتنا قطاع تعليمي ،نحن
ملتزمون بهذا العمل المستمر والمهم للغاية .هدفنا :التأكد من أن كل طفل وموظف وعضو في المجتمع في قطاعنا يشعر بالترحيب والدعم
والتشجيع .لقراءة المقال كامال.
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جائزة المعلم لهذا العام الدراسي مقدمة من بنك OnPoint
مبروك لمعلمة رياض األطفال :آرتي كمال حسن ،من مدرسة ساتو االبتدائية! كانت آرتي أحد المرشحين النهائيين لجائزة معلم العام
الدراسي .ستحصل آرتي على جائزة نقدية قدرها  ٥٠٠٠دوالر ،باإلضافة إلى  ١٥٠٠دوالر إضافية لمدرستها للموارد واإلمدادات
والمستلزمات .للتعرف على المزيد عن المعلمة آرتي:
Learn more about Aarti
مبروك لمعلم الرياضيات :ترافيس روك – لي ،من مدرسة ويتفورد المتوسطة! ترافيس هو الفائز في المدرسة المتوسطة بجائزة معلم
العام الدراسي .سيتمكن المعلم ترافيس من دفع إيجار /أو القرض المنزلي لمدة عام كامل ،باإلضافة إلى أن مدرسته ستتلقى  ٢٥٠٠دوالر
للموارد واإلمدادات والمستلزمات .للتعرف على المزيد عن المعلم :ترافيس
Learn more about Travis
شكرا لكم لتمثيل القطاع التعليمي لمدراس بيفرتون! أحسنتم! ومبروك!

الصفوف الخارجية بالهواء الطلق في مدرسة شهيالم االبتدائية
بفضل المعدات للصفوف الدراسية التي توفرها شبكة المدرسة البيئية ،أخذ معلمي مدرسة شهيالم االبتدائية طالبهم ألخذ دروسهم في
خارج مبنى المدرسة بالهواء الطلق .إليكم الفيديو.
https://youtu.be/g22WMVKVkIE

األطفال ومتعة بالهواء الطلق
مرحبا بعائالت طالب الصف الرابع (وتالميذ الصف الخامس الحاليين حتى أغسطس :)٢٠٢١

and current 5th graders through August 2021
هل تعلم أنه يمكنك الوصول مجانا إلى مئات المنت زهات ومناطق الترفيه لمدة عام كامل؟ شاهد عجائب أمريكا الطبيعية والمواقع التاريخية
مجانا مع برنامج:

National Park Service Every Kid Outdoors program
احصل على التذاكر ،وخطط لرحلتك وانطلق لرحلة ممتعة!

" حملة التطعيم :أخذ اللقاح ،لسكان والية أوريغون "
أطلقت حاكمة الوالية كيت براون األسبوع الماضي "حملة التطعيم :أخذ اللقاح ،لجميع سكان أوريغون" .سكان والية أوريغون الذين سيتم
تلقيحهم  -الذين تتراوح أعمارهم بين  ١٢و ١٧عاما  -سيحصلون على فرصة للفوز بواحدة من خمس منح دراسية لخطة توفير كلية
أوريغون بقيمة  ١٠٠٫٠٠٠دوالر .ستتاح الفرصة لسكان والية أوريغون  ١٨ -عاما أو أكبر  -للفوز بمليون دوالر أو واحدة من ٣٦
جائزة  ١٠٫٠٠٠دوالر مع فائز واحد في كل مقاطعة سكنية في والية أوريغون.
سيتم إدخال جميع سكان أوريغون الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من ل قاح كوفيد ١٩-بحلول تاريخ السحب للفوز بالجوائز .سيتم
السحب في  ٢٠٢١/٦/٢٨مع اإلعالن عن األسماء في األسبوع التالي .آخر وقت إلضافة األسماء إلى قاعدة البيانات للقاح هو منتصف
الليل من تاريخ .٢٠٢١/٦/٢٧
بمساعدة من اليانصيب من والية أوريغون ،ستقوم هيئة الصحة في والية أوريغون بسحب أسماء الفائزين من كل فئة عمرية .لن تتم
مشاركة أي معلومات شخصية مع يانصيب أوريغون ،وسيتم منح الفائزين خيار اإلعفاء نشر المعلومات الشخصية من أجل الحفاظ على
خصوصية معلومات المريض.
للمزيد من المعلومات حول اللقاحات المتوفرة:
covidvaccine.oregon.gov
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برنامج القراءة الصيفي في المكتبة المحلية
تلـون عالمك" .يتضمن
بدأ برنامج القراءة الصيفي في مكتباتنا المحلية في  ٢٠٢١/٦/١لألطفال والمراهقين .فكرة هذا العام هي "القراءة ِّ
كل برنامج كتابا مجانيا .تختلف البرامج قليال حسب الموقع.

● Beaverton City Library:
○ Kids
○ Teens
● Cedar Mill & Bethany Community Libraries:
○ Kids
○ Teens
● Aloha Community Library:
○ Kids
○ Teens
● Garden Home Community Library:
○ All ages
● West Slope Library:
○ All ages

األحداث القادمة
آخر يوم لخريجي الثانوية
الخميس ٢٠٢١/٦/١٠
آخر يوم دراسي للطالب
الجمعة ٢٠٢١/٦/١٨
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