نشرة  ACPS Expressاالخبارية ليوم  :2022/8/19رسالة ترحيب من
Dr. Melanie Kay-Wyatt
رسالة ترحيب من Dr. Melanie Kay-Wyatt

العام الدراسي  2023-2022على وشك البدء في مدارس مدينة اإلسكندرية العامة ( )ACPSوسوف يعود جميع الطالب الى
مدارسهم يوم  22أغسطس/آب .تشارك رئيسة قسم الموارد البشرية في مدارس  ،ACPSالدكتورة ،Melanie Kay-Wyatt
والتي ستشغل منصب المدير العام المؤقت إعتباراً من يوم  1سبتمبر/أيلول  ،2022بعض الكلمات الترحيبية بمناسبة العام
الدراسي الجديد .أيضاً ،فإن دليل العودة الى المدارس للعام  2023- 2022في  ACPSهو مصدر رائع للعوائل.

إجراء ينبغي القيام به بخصوص الوجبات المدرسية للطالب

يشجع فريق خدمات التغذية المدرسية في مدارس مدينة اإلسكندرية العامة ( )ACPSجميع العوائل على إعداد حسابات
وجبات الطعام للطالب حالما تسنح لهم الفرصة للقيام بذلك .لقد تم إرسال المعلومات التي تتضمن االرقام التعريفية للطالب
 IDواالرقام التعريفية الشخصية الخاصة بوجبات الغداء  PINوتعليمات حول كيفية إعداد حسابات الطالب للحصول على
الوجبات المدرسية الى العوائل عبر البريد االلكتروني أو بريد الواليات المتحدة .يمكن للعوائل إضافة المال الى الحساب،
مراقبة مشتريات الطالب والتقديم عبر االنترنت للحصول على وجبات الطعام المجانية والمخفضة األسعار ()FARM
باستخدام الرابط المتاح لعملية تقديم طلب .FARM
سوف تعود جميع خدمات تقديم وجبات الطعام خالل العام الدراسي  2023-2022الى ماكانت عليه قبل الوباء .سوف يتوجب
على الطالب من غير المسجلين في إحدى مدارس  ACPSالثمانية التي تتبع برنامج األهلية المجتمعية ( )CEPأو غير

المؤهلين للحصول على وجبات الطعام المجانية والمخفضة االسعار  FARMدفع تكاليف وجبات الفطور والغداء وسوف
يتوجب على عوائلهم إضافة المال الى حسابات طالبهم .تم مسح جميع المبالغ الغير مدفوعة لوجبات طعام الطالب حيث
عادت الحسابات الى  0.00دوالر.
آخر موعد للعوائل لتقديم طلبات  FARMللعام الدراسي  2023-2022هو يوم  8سبتمبر/أيلول  2022بالنسبة لمدرسة
 Samuel W. Tuckerاالبتدائية ،والتي تتبع تقويما ً معدالً ،وآخر موعد لتقديم طلبات  FARMللطالب في جميع مدارس
 ACPSاألخرى هو يوم  6أكتوبر/تشرين االول  .2022أمام العوائل التي تحتاج الى مساعدة مالية للحصول على وجبات
طعام الطالب فترة سماح مدتها  30يوم الكمال تقديم استمارات طلب  FARMللطالب المؤهلين للحصول على وجبات الطعام
المجانية والمخفضة األسعار في العام الدراسي  2022-2021أو الذين التحقوا بإحدى مدارس  CEPالعام الماضي.
سوف تكون أسعار الوجبات المدرسية خالل العام الدراسي  2023-2022على النحو التالي:
● الفطور للمراحل  2.00 :K-12دوالر
● الغداء للمراحل  3.05 :K-5دوالر
● الغداء للمراحل  3.25 :12-6دوالر
● وجبات الطعام للبالغين 4.00 :دوالر
سوف يتم تزويد عوائل طالب المراحل الدراسية  K-5بتقاويم قوائم وجبات الطعام .كما تتوفر قوائم الطعام ايضا ً عبر تطبيق
خدمات التغذية المدرسية والموقع االلكتروني لمدارس ACPS.

تكريم طالب وكادر  ACPSلشهر أغسطس/آب

إبتداء من هذا العدد ،سوف تقدم نشرات  ACPS Expressو  ACPS Insiderاإلخبارية عموداً إخباريا ً تقديريا ً كل شهر
للتحدث عن الكثير من الجوائز الرائعة ،التقدير والتكريم التي حصل عليها طالب وكوادر  .ACPSتساعد إنجازاتهم الرائعة
منطقتنا التعليمية على التألق ونحن فخورون بهم للغاية!

معلمة مدرسة Teresa Chavis ،Alexandria City High School
حصلت  ،Teresa Chavisمعلمة مادة تسويق األزياء في مدرسة  ،(ACHS) Alexandria City High Schoolعلى
تكريم إستحقته بجدارة وذلك لحصولها على لقب أفضل معلمة لعام  2022من جمعية فيرجينيا لمعلمي التسويق (.)VAME
قالت  " ،Chavisإنه لشرف وإمتياز أن تكون أول أمريكي من أصل أفريقي يفوز بهذا اللقب .وأضافت" ،أنا أقوم بهذا العمل
من أجل طالبنا" .كما حصلت  Chavisايضا ً على جائزة  20عام من الخدمة في مجال التعليم.
يُسلط لقب أفضل معلم والمقدم من قبل جمعية  VAMEالضوء على أحد أعضاء الجمعية لتفانيه في تعليم التسويق ،إضافة الى
تفانيه في خدمة مجتمعه ،مدرسته وطالبه .بصفتها الرئيسة الحالية لفريق التسويق في  ،ACHSفقد قامت  Chavisبتدريس
التسويق ،اقتصاديات التسويق المتقدمة والتمويل الشخصي ،إضافة الى التسويق الرياضي والترفيهي .إنها تقوم حاليا ً بتدريس
تسويق األزياء ،التسويق المتقدم لألزياء ومقدمة عن مهن األزياء ،وهي أيضا ً في نادي األزياء في  .ACHSلقد كانت
 Chavisعضو في  VAMEلمدة  14عاما ً حيث عملت في مجلس إدارتها لمدة ست سنوات.
تحمل  Chavisشهادة بكالوريوس علوم في تجارة األزياء مع تخصص ثانوي في إدارة األعمال من جامعة Maryland
 .Eastern Shoreكما انها حاصلة على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة  .Trinity Washingtonلقد

أكملت برنامج مسار األزياء الصيفي في معهد األزياء للتصميم والتجارة.
تُحب  Chavisاألزياء وهي تُعلمها للجيل القادم .في تلخيصها لكيفية شعورها حيال تقديرها من قبل  ،VAMEتقتبس من
وزيرة الخارجية األمريكية السابقة  ،Condoleeza Riceالتي قالت ذات مرة " ،األشخاص الذين ينتهي بهم األمر ليكونوا
"في المركز االول" ال يخططون في الواقع ليكونوا في المركز االول .لقد خططوا لفعل شيء يحبونه".

طالبة حرم  Minnie Howardفي مدرسةJammica Reindorf ،ACHS
تبدأ  Jammica Reindorfالمرحلة الدراسية التاسعة في حرم  Minnie Howardفي مدرسة Alexandria City High
 )ACHS( Schoolهذا الخريف ،قادمة من من مدرسة  Francis C. Hammondالمتوسطة ومدرسة William
 Ramsayاالبتدائية .إنها جزء من برنامج التقدم من خالل إصرار الفرد ( )AVIDوقد تم اختيارها من قبل AVID Easter
 Divisionوفريق منطقة  Mid-Atlanticللواليات الجنوبية لتكون المتحدثة عن طالب معهد  AVIDالصيفي /برنامج Paths
في فعالية المنظمة التي اقيمت في شهر يوليو/تموز في مدينة  Reindorf .Baltimoreهي أول طالبة من طالب مدارس
مدينة اإلسكندرية العامة ( )ACPSيتم اختيارها للتحدث في حدث تدريبي صيفي سنوي لبرنامج  AVIDعلى المستوى
اإلقليمي أو على مستوى البالد منذ بدأ المنطقة التعليمية شراكتها مع  AVIDفي عام  .2009تحدثت  Reindorfأمام أكثر من
 1700تربوي في التجمع قائلة" ،أن  AVIDليس مجرد اختصار مكون من أربعة أحرف وال فصالً دراسيا ً فح سب ،وإنما هو
أساس لمستقبلي  ...لقد كنت مختلفة عن أقراني لكنني لم أكن أعرف بالضبط كيف أحقق تطلعاتي ،وفجأة ظهر  AVIDفي

حياتي".
باإلضافة الى معلمي مقررات  AVIDاالختيارية والذين ركزوا على القدرة الترابطية كأساس ،فهي تقول إن والدتها كان لها
دور فعال في ضمان حص ولها على الكثير من فرص التعلم بعد االنتقال الى الواليات المتحدة خالل سنوات مرحلة الدراسة
االبتدائية .نشأت في  Ghanaوتعيش اآلن في الواليات المتحدة ،تقول  Reindorfإن والدتها أصرت دائما ً على صقل
مهاراتها .مع مرور الوقت ،أدركت  Reindorfأنها أصبحت أكثر استقاللية من الناحية االكاديمية وأن والدتها كانت تبحث
عن األفضل لها .أضافت " ،Reindorfلقد كان إنجاز واجبات  AVIDوتلبية معايير  AVIDأمراً سهالً ألنني أدرك أهمية
العمل الجاد".
احتفل ثمانية وثالثون من معلمي وقادة  AVIDفي  ACPSمع  Reindorfخالل مأدبة الغداء التي اقيمت في شهر
يوليو/تموز ،الى جانب والدتها وشقيقتها اللتين سافرتا الى مدينة  Baltimoreمع فريق .AVID

مبروك للمدير التنفيذي الجديد لقسم المرافق Erika Gulick

يسر مدارس مدينة اإلسكندرية العامة ( )ACPSأن تعلن عن تعيين  Erika Gulickلشغل منصب المدير التنفيذي الجديد لقسم
المرافق ،بعد عملها منذ عام  2020كمدير لقسم وضع التصاميم والخطط وبرامج التحسينات األساسية في  .ACPSانضمت
 Gulickالى مدارس  ACPSفي عام  2015بصفة مخططة مرافق (أخصائي نظم المعلومات الجغرافية) ،وقد تمت ترقيتها
في عام  2018لشغل منصب رئيسة المخططين.
في منصبها الجديد كمديرة تنفيذية ،سوف تقوم باإلشراف على التخطيط االستراتيجي وإدارة شعبة المرافق في قسم المرافق
والعمليات ،والذي يشمل مكاتب قسم وضع التصاميم والخطط وبرامج التحسينات االساسية ،المنشآت التعليمية والصيانة
وأعمال الخدمة .إضافة الى ذلك ،سوف تقوم  Gulickبدعم رئيسة قسم المرافق والعمليات  Dr. Alicia Hartمن خالل
اإلشراف على مدراء مكاتب المرافق ،المساعدة في تطوير عمليات وإجراءات القسم ،ودعم التخطيط بعيد المدى لجميع
المكونات المتعلقة بالمرافق.
قالت " ،Hartإن خبرة  Gulickفي ا لتخطيط ،الميزانية ،تطوير المرافق وإدارة أصحاب العالقة ،إضافة الى خبرتها في
أعمال البناء الجديدة ،تجديد المباني والمشتريات ستعود بفائدة كبيرة على القسم ومنطقتنا التعليمية أثناء توليها لهذا المنصب
الجديد" .سوف يبدأ البحث في األسابيع المقبلة لشغل المنصب الشاغ ر اآلن لمدير قسم وضع التصاميم والخطط وبرامج
التحسينات األساسية.

اكمل حزمة العودة الى المدرسة قبل يوم  30سبتمبر/أيلول 2022

يتوجب على جميع العوائل التأكد من اكمال إستمارت العودة الى المدرسة لطالبها قبل يوم  30سبتمبر/أيلول  ،2022حتى
تكون لدى المدارس المعلومات الالزمة لكل طالب .نرجو من العوائل تأكيد معلومات اإلتصال في حالة الطوارئ ،تحديث
المعلومات الصحية لألطفال وتفضيالت عدم المشاركة ،الى جانب مواد أخرى ذات أهمية موجودة في هذه الحزم.

ينبغي على العوائل الناطقة باللغة اإلنجليزية  -واإلسبانية والتي لديها جهاز إلكتروني استخدام الروابط أدناه لتعبئة اإلستمارات
الضرورية من خالل موقع :PowerSchool
● إستمارات العودة الى المدرسة للعام  2023-2022باللغة اإلنجليزية.
● إستمارات العودة الى المدرسة للعام  2023-2022باللغة اإلسبانية.
يتوفر مقطع فيديو تعليمي حول إنشاء حساب الوصي الشرعي على موقع  PowerSchoolباللغة اإلنجليزية.
كما نشجع أيضا عوائلنا الناطقة باللغة األمهرية  -والعربية على طلب حزمة إستمارات العودة الى المدرسة المطبوعة من
مدارس أطفالهم أو الوصول الى اإلستمارت عبر االنترنت باللغة األمهرية والعربية .يمكن ايضا ً للعوائل الناطقة باللغة
اإلنجليزية -واإلسبانية والتي ال تمتلك جهاز إلكتروني طلب الحصول على حزمة مطبوعة من مدارس أطفالهم أو الوصول
الى االستمارات عبر االنترنت باللغات اإلنجليزية واإلسبانية .ينبغي تسليم اإلستمارات الكاملة الى المكتب األمامي للمدرسة.
يرجى مالحظة أن المعلومات الحالية من العام الدراسي السابق ستبقى في حساب كل طالب .تعد مراجعة هذه المعلومات في
بداية العام الدراسي أمراً هاما ً حتى تتمكن العوائل من التحقق من حصول  ACPSوالمدارس على أحدث المعلومات الخاصة
بكل طالب.

 DASHتوفر النقل المجاني للطالب

توفر حافالت  DASHالنقل المجاني في مدينة اإلسكندرية .وهذا يعني عدم حاجة طالب مدرسة Alexandria City High
 (ACHS( Schoolالستخدام تطبيق أو بطاقة تعريفية للصعود الى حافالت  .DASHيمكنهم فقط صعود الحافلة للذهاب الى
المدرسة والعودة الى المنزل عند إنتهاء اليوم .في الواقع ،يمكن لجميع طالب ،كوادر وعوائل مدارس  ACPSاستخدام
حافالت  DASHللتنقل في أرجاء المدينة ،الذهاب من والى المدرسة وإستخدام الحافالت مجانا ً في كل يوم.

للمزيد من المعلومات حول شبكة  DASHالجديدة ،ليشمل ذلك المخطط الجديد لمسارات شبكة  ،DASHمسارات الحافالت
وتفاصيل الخدمة  -ومعلومات باللغات اإلسبانية واألمهرية ،يرجى زيارة الصحفة االلكترونية لشبكة DASH.

جدول أعمال المجلس التعليمي ليوم  25أغسطس/آب 2022

سوف يقوم المجلس التعليمي بعقد جلسة عمل يوم  25أغسطس/آب  ،2022حيث ستتضمن عرضا ً تقديميا ً بشأن مسودة
مجاالت التركيز للعام الدراسي القادم .سوف يتضمن هذا العرض التقديمي معلومات حول المؤشرات االجتماعية /العاطفية
للطالب ،نتائج إختبارات معايير التعلم ( )SOLالمعدلة عل مستوى البالد ،معدالت التغيب المزمن والحاالت االولية
العتمادات المدارس.
لإلطالع على جداول االعمال والوثائق الخاصة بالمجلس التعليمي ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني للمجلس التعليمي .كما
يمكن أيضا ً زيارة الصفحة االلكترونية إلجتماعات المجلس التعليمي للحصول على معلومات حول كيفية مشاهدة البث المباشر
لإلجتماعات والمشاركة.

 :ParentSquareقم بتنزيل تطبيق العائلة من أجل تواصل أسهل!

قامت مدارس مدينة اإلسكندرية العامة ( )ACPSبإطالق منصة جديدة للتواصل من أجل تشجيع تواصل أقوى بين المدرسة
والمنزل .سوف تسمح منصة  ، ParentSquareوهو تطبيق موحد للتواصل المدرسي ،للعوائل بإستالم اإلشعارات الصادرة
من ال منطقة التعليمية ومدارس ومعلمي أبنائهم في مكان واحد ،مع القدرة على المشاركة في اتصال ثنائي االتجاه بلغتهم
المفضلة من خالل الرسائل النصية ،تحديد مواعيد االجتماعات والتسجيل.

يمكن العوائل البدء من خالل ثالث خطوات سهلة:
 .1تنزيل تطبيق  ParentSquareعلى أجهزة  iOSأو  Androidمن متجر تطبيقات  Appleأو متجر Google
Play.

 .2تسجيل الدخول الى  ParentSquareباستخدام عنوان البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف المحمول الذي تم تقديمه
الى مدرستك (مدارسك) وتأكيد معلومات االتصال.
 .3ابدأ في تلقي المشاركات ذات الصلة بالطالب.
سوف تعمل منصة  ParentSquareعلى تبسيط ال تواصل والمساعدة في تمكين الجميع ضمن المجتمع المدرسي من البقاء
على تواصل وإطالع .يمكن للعوائل من خالل منصة :ParentSquare
● تلقي رسائل من المدرسة عبر البريد اإللكتروني ،الرسائل النصية أو تطبيق الهاتف المحمول.
● اختيار تلقي المعلومات حال وصولها (فورية) أو تلقيها مرة واحدة عند حوالي الساعة  6مسا ًء (.)Daily Digest
● التواصل بلغتهم المفضلة.
● إرسال رسائل نصية ثنائية االتجاه مع ترجمة آلية بين أفراد الكادر.
● تلقي إشعارات الحضور مع خيار إرسال مالحظة رقمية لتبرير تغيب الطالب.
● التسجيل لحضور إجتماعات أولياء األمور والمعلمين.
● توقيع قسائم منح اإلذن وغير ذلك الكثير ،كل ذلك من جهاز الحاسوب أو الجهاز المحمول.
تأكد من استعدادك للتواصل مع  ACPSفي العام الدراسي الجديد  -قم بتنزيل التطبيق لمرة واحدة واستخدمه للمراحل PreK-
 !12يمكن الوصول الى مقطع فيديو يقدم نظرة عامة على منصة  ParentSquareباللغتين اإلنجليزية واإلسبانية .سوف

تتوفر مقاطع فيديو باللغات األمهرية والعربية قريباً.

مساعدة عوائل  ACPSفي اإلستعداد للعام الدراسي الجديد

مدارس مدينة اإلسكندرية العامة ( ) ACPSمستعدة لمساعدة عوائلنا في الوصول بسهولة الى المعلومات المطلوبة من أجل
بداية قوية للعام الدراسي  .2023-2022تتضمن المعلومات التالية موارد حيوية باإلضافة الى فرص التواصل مع .ACPS
يمكن للعوائل االشتراك في نشرة  ACPS Expressاإلخبارية للحصول على أحدث المعلومات بشأن ما يحدث في المنطقة
التعليمية .تسلط مقاالت النشرة الضوء على شراكات وإنجازات مدارس  ACPSالتي تركز على الطالب ،البرامج والكوادر،
إضافة الى نشرة "أخبار يمكنك استخدامها" ،التذكيرات والتحديثات.

قواعد سلوك الطالب
ننصح جميع العوائل بمراجعة قواعد سلوك الطالب في  ACPSوتشجيع الطالب على المشاركة في السلوكيات التي تعزز
التعلم مع المحافظة على بيئاتنا المدرسية آمنة .تعد مساعدة الطالب على بناء المهارات االجتماعية ،العاطفية واألكاديمية
الالزمة للنجاح جز ًء هاما ً من عملية التعلم في مجتمعنا المدرسي.

وسطاء العائلة يمدون الجسور بين المدرسة والمنزل
يساعد وسطاء العائلة ،والذين كان يُطلق عليهم سابقا ً وسطاء أولياء االمور ،في إرساء وتطوير العالقات داخل المنطقة
التعليمية .من خالل تعزيز الثقة بين العوائل ومدارسنا ،يعمل وسطاء العائلة في مدارسنا على تزويد العوائل بالمعلومات
والدعم الالزمين لضمان النجاح العاطفي األكاديمي واالجتماعي لطالبهم في المدرسة وخارجها .لدى مدارس  ACPSثمانية
وسطاء عائلة يعلمون على مستوى المدرسة وأربعة وسطاء عائلة يتحدثون لغتين ويعملون على مستوى المنطقة التعليمية.
●  ،Tesfaye Amberberاللغة األمهرية (على مستوى المنطقة التعليمية)
●  ،Nassiba Benghanemاللغة العربية (على مستوى المنطقة التعليمية)
●  ،Adriana Olguin Alcalaاللغة اإلسبانية (على مستوى المنقطة التعليمية)
●  ،Karina Ramosاللغة اإلسبانية (على مستوى المنطقة التعليمية)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

 ،Ana Bonillaمدرسة Alexandria City High School
 ،Daritza PerlaمدرسةCora Kelly School for Math, Science and Technology
 ،Salma Ashmawiمدرسة Ferdinand T. Day Elementary School
 ،Diana Carvajalمدرسة Francis C. Hammond Middle School
 ،Marines Laresمدرسة George Washington Middle School
 ،Myra Matthewsمدرسة James K. Polk Elementary School
 ،Nidia Menachoمدرسة John Adams Elementary School
 ،Rosa Landerosمدرسة Mount Vernon Community School
 ،Shanell Jonesمدرسة Patrick Henry K-8 School
 ،Stephanie M. Santizo-Bonillaمدرسة William Ramsay Elementary School

تواصل مع ACPS
هناك الكثير من الطرق للتواصل مع منطقتنا التعليمية:
● اسأل  ACPSيساعد العوائل التي لديها أسئلة بشأن قضايا على مستوى المنطقة التعليمية .إن مشاركة األسئلة،
التعليقات أو المخاوف من خالل  ask@acps.k12.va.usيجعلك على تواصل مع فريق المشاركة المجتمعية
للحصول على المساعدة .نحن نطلب منكم عدم تضمين أية معلومات سرية والتواصل مع المسؤولين اإلدارييين
للمدرسة في حال وجود مشاكل تتعلق بالمدرسة.
● يربط خط المساعدة متعدد اللغات في  ACPSالعوائل التي تحتاج الى المساعدة من المنطقة التعليمية .أرسل رسالة
نصية أو أتصل بخط المساعدة ،أيام االثنين الى الجمعة ،من الساعة  10صباحا ً ولغاية الساعة  3من بعد الظهر:
● للغة اإلنجليزية ،ارسل رسالة نصية أو اتصل على الرقم 703-844-1763
● للغة اإلسبانية ،ارسل رسالة نصية أو اتصل على الرقم 703-844-3424
● للغة األمهرية ،ارسل رسالة نصية أو اتصل على الرقم 703-927-6866
● للغة العربية ،ارسل رسالة نصية أو اتصل على الرقم 703-927-7095

● يمكن الوصول الى مترجمين فوريين يتحدثون اللغات اإلسبانية ،األمهرية ،العربية ،الفارسية والباشتو على الهاتف
أثناء االتصال بمدرسة الطالب .إتصل بمدارس  ACPSعلى الرقم المجاني  1-833-611-1667وأدخل رمز اللغة
المخصص للمدرسة.

مجلس  PTAفي االسكندرية
مجلس  PTAفي اإلسكندرية ( )PTACهو الصوت المناصر لجميع طالب وعوائل  ،ACPSحيث يعمل كشبكة رائعة لتبادل
األفكار واإلنخراط في مجتمعنا المدرسي .لمزيد من المعلومات حول جداول االجتماعات والمزيد ،يرجى زيارة مجلس
 PTAsفي اإلسكندرية.

النشرات اإلخبارية في ACPS
لدى منطقتنا التعليمية موارد ونشرات إخبارية متخصصة موجهة ألصحاب العالقة الذين يبحثون عن معلومات محددة:
● يُقدم مركز موارد أولياء األمور  Anne R. Lipnichللتعليم الخاص ( )PRCخدماته الى العوائل المنحدرة من
خلفي ات متنوعة ممن لديها أطفال معاقين في مدينة اإلسكندرية ،حيث يزود العوائل بالمعلومات التي يحتاجونها
لمناصرة تعليم أطفالهم .تتوفر خدمة الترجمة الفورية لفعاليات المركز .يُزود مركز  PRCالعوائل بآخر المستجدات
حول الفعاليات ،لتشمل الندوات عبر االنترنت ،ورش العمل ،الدراسات البحثية والفعاليات واألنشطة الخاصة.
● تُبقي نشرة برنامج التحسينات األساسية ( )CIPاإلخبارية المجتمع على اطالع دائم بشأن المشاريع الحالية
للتحسينات االساسية في  .ACPSقم بالتسجيل لتلقي النشرة اإلخبارية التي تصدر في أول يوم اثنين من كل شهر.

تحديثات رئيسية حول صحة الطالب ،تحسينات السالمة واألمن ،والموقع االلكتروني
لمدارس ACPS

ونحن نستعد لبدء العام الدراسي  ،2023-2022فإننا نرغب في أن نشارك العوائل بعض التغييرات والتحديثات التي تم
إجرائها في مجاالت مهمة مثل الصحة العامة للطالب ،االمن والسالمة في المدرسة ،وجبات الطعام المدرسية والمواقع
االلكترونية.

صحة الطالب ،تحسين السالمة واالمن في المدرسة
مع وضع أفضل ما يصب في صالح طالبنا بنظر االعتبار ،سيكون لكل مدرسة  30دقيقة من الوقت المخصص يوميا ً
لمشاركة جميع الطالب في التعلم االجتماعي ،العاطفي واألكاديمي (  .)SEALسوف يتم إقامة فعاليات مثل الحلقات النقاشية
المجتمعية لتقديم منهج  RULERمن مركز  Yaleللذكاء العاطفي وتعزيز تدخالت السلوك اإليجابي ودعمه .كما سيقوم فريق
دعم الطالب في كل مدرسة بتوفير تدخالت فردية ولمجاميع صغيرة للطالب الذين تم تحديدهم من خالل عملية نظام الدعم
متعدد المستويات ) )MTSSفي مدارسهم .كما سيتم أيضا ً تقييم الطالب باستخدام أداة  Devereuxلتقييم نقاط القوة
اإلجتماعية-العاطفية لدى الطالب ( )DESSAلغرض تحديد نقاط القوة الفردية والجماعية وتنميتها.
تم إجراء تحسينات في االتصاالت وسالمة المواقع المدرسية مع بدء العام الدراسي  .2023-2022خصصت جميع المدارس
التابعة لمدارس مدينة اإلسكندرية العامة ( )ACPSمداخل مخصصة للطالب ،الكادر والزوار ،مما يساعد على ضمان
السالمة وإدارة الدخول الى االبنية.
ونحن نقوم بتحسين إتباع أفضل ممارسات السالمة ،سوف يتوجب على جميع طالب المرحلة الثانوية (المدارس المتوسطة
والثانوية) تقديم الهوية التعريفية لهم كل يوم .سوف تتيح هذه الممارسة لمسؤولي إدارة المبنى واألمن ضمان دخول الطالب
المسجلين فقط الى الحرم المدرسي خالل ساعات الدوام المدرسي.
تستمر تدابير الصحة والسالمة المتعلقة بسياسة الزائرين في  ACPSسارية المفعول مع بدء العام الدراسي الجديد .نرحب
بالعوائل في المبنى لحضور الدعوات العامة  Open Houseويمكن للزوار حال بدء العام الدراسي تسجيل الدخول في
المكتب األمامي خالل ساعات الدوام المدرسي .يتوجب على جميع الزوار اتباع اإلرشادات الحالية للصحة والسالمة في
 .ACPSضع في اإلعتبار أنه وخالل اليوم األول من العام الدراسي ،ينبغي إلتقاط الصور وتوديع الطالب قبل دخولهم الى
المبنى حيث سيكون اليوم حافالً.
كما تقوم مدارس  ACPSأيضا ً بإتباع برنامج تجريبي رقمي لتحديد هوية الطالب ( )IDفي حرم المدارس الثانوية ،مع إتاحة
ّ
(والمخزنة على جهاز هاتف ذكي) لمسحها ضوئيا ً عند دخول
الخيار للطالب الستخدام الهوية التعريفية التقليدية أو الرقمية
مدارسهم .كما يتوجب على كادر  ACPSأيضا ً إظهار هويات العمل التعريفية بشكل واضح عند التواجد في المدارس ،المكتب
المركزي و /أو المؤسسات التابعة لمدارس  .ACPSسوف يتم إتباع إجراء أمني آخر يتمثل في إضافة مسؤولي آمن في
المدارس الثانوية ( )SSOsلدعم المسؤولين اإلدارييين للمدرسة.
يرجى مالحظة أن جميع مدارس  ACPSهي مواقع مدرسية مغلقة .يعني "الموقع المدرسي المغلق" عدم السماح للطالب
بالدخول والخروج من دون إذن ،ليشمل ذلك خالل فترة الغداء.
أيضاً ،وللمحافظة على جميع قنوات االتصال مفتوحة ،فقد قامت مدارس  ACPSبصيانة أنظمة اإلشعار العام وأنظمة الهاتف
في جميع المدارس خالل ال صيف وحددت مواعيد إلستبدال أنظمة االتصاالت المدرسية خالل العام .كما تم توسيع الخدمة
الخلوية في حرم  King Streetالتابع لمدرسة  )ACHS( Alexandria City High Schoolهذا الصيف.
اقرأ المزيد حول هذه التحديثات والتذكيرات المهمة لمدارس  ACPSبشأن الصحة العامة للطالب ،السالمة واالمن باللغات
اإلنجليزية ،اإلسبانية ،األمهرية أو العربية.

موقع ألكتروني جديد لـ  ACPSوالمدارس
أصبح التنقل عبر الموقع االلكتروني أسهل مع إطالق موقع ألكتروني جديد للمنطقة التعليمية ،ليشمل كل مدرسة من مدارس
 .ACPSالموقع االلكتروني الجديد أكثر سهولة للمستخدمين وهو أكثر جاذبية من الناحية المرئية .تحتوي الصفحة الرئيسية
لمدارس  ACPSعلى نقاط دخول واضحة للمواضيع ،لتشمل الشريط المحسّن للروابط السريعة الى أعلى صورة الشعار
ومجموعة من الرموز للمعلومات كثيرة الطلب والتي تم وضعها مباشرة أسفل صورة الشعار.
تم تصميم الموقع االلكتروني الجديد لتبسيط المحتوى وإيصاله بشكل موضوعي للحصول على تجربة أكثر سهولة في
االستخدام .باستخدام قسم العائلة كخيار من القائمة المنسدلة ،تكون جميع المعلومات المطلوبة للعام الدراسي في مكان واحد.
تحقق من صفحة العودة الى المدرسة للعام  2023-2022وتقاويم مدارسنا ومنطقتنا التعليمية للتعرف على معلومات وتواريخ
مهمة .يمكن للعوائل البقاء على تواصل مع األخبار الخاصة بالمدرسة من خالل زيارة الموقع االلكتروني لكل مدرسة.
إحدى الميزات المثيرة للموقع االلكتروني الجديد هي إمكانية حصول العوائل على ترجمة عالية الجودة في غضون دقائق.
يوفر نظام الترجمة الجديد هذا تجربة أكثر سالسة للمستخدمين ومحتوى مترجم أكثر دقة .للوصول الى الترجمة ،انتقل الى
الزاوية العلوية اليمنى ألي صفحة الكترونية من صفحات  ACPSوانقر فوق علم الواليات المتحدة أو كلمة ""English
إلختيار لغتك المفضلة من القائمة المنسدلة.
يد عم إعادة تصميم الموقع االلكتروني االتصاالت والمشاركة بين العوائل ومدارسنا ومنطقتنا التعليمية .سوف يساعد العوائل،
الطالب والكوادر على إرساء عالقات أقوى بما يتماشى مع الخبرة التعليمية العادلة لمدارس .ACPS

راجع التحديثات اإلضافية إلرشادات الصحة والسالمة وسجل للحصول على فحص
 COVID-19موقعيا

تحديثات إضافية إلرشادات الصحة والسالمة
راجعت مدارس  ACPSأحدث المعلومات المدرسية الصادرة من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ()CDC
وقامت بتحسين إرشادات الصحة والسالمة الخاصة بفيروس  COVID-19والصادرة يوم  12أغسطس/آب  .2022للتذكير،
ال تتطلب مدارس  ACPSبعد اآلن فحص درجة الحرارة عند الدخول الى أحد مباني  .ACPSيتم تشجيع الطالب ،الكادر
والعوائل على االستمرار في مراجعة قائمة المراجعة اليومية ألعراض االصابة :أسئلة التحقق الذاتي قبل الدخول الى االبنية

التابعة لمدارس  ACPSكل يوم .سوف تستمر مدارس  ACPSفي مراقبة حاالت اإلصابة بفيروس  COVID-19داخل
أبنيتنا ولكنها لن تقوم بعد اآلن بتتبع المخالطين للحاالت الفردية.
يستمر إرتداء الكمامات للطالب ،الكوادر ،الزائرين والمتطوعين أمراً إختياريا ً في المدارس أو في الحافالت المدرسية .بنا ًء
على أحدث اإلرشادات الصادرة من  ،CDCتطلب مدارس  ACPSمن المخالطين إرتداء كمامة لمدة  10أيام كاملة بعد
التعرض لحالة إصابة ومراقبة ظهور األعراض .كما تطلب مدارس  ACPSأيضا ً قيام المخالطين بالفحص في اليوم السادس
أو عند ظهور أعراض اإلصابة .في بعض الحاالت ،قد تطلب مدارس  ACPSمن الكوادر والطالب ارتداء كمامات الوجه
في الفصول التي تضم طالبا ً يعانون من حاالت طبية موثقة تجعلهم عرضة لإلصابة بفيروس  COVID-19وإحتمالية
تعرضهم لإلصابة الشديدة بفيروس  .COVID-19نشكركم مقدما ً على المساعدة في حماية الجميع في مجتمعنا المدرسي.
تستمر مدارس  ACPSفي تشجيعها بشدة على ارتداء كمامات الوجه عندما يتم تحديد وجود مستوى متوسط أو عالي لإلصابة
في مدينة اإلسكندرية وحسب إرشادات  CDC.كأحد التدابير اإل ضافية ،سوف تستمر المدارس في تخصيص أماكن جلوس
خالل فترة الغداء للطالب الذين يرغبون في مزيد من المساحة والتباعد أثناء تناول الطعام.
مايزال يتوجب على األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس  COVID-19عزل أنفسهم وفقا ً ألحدث اإلرشادات الصادرة من
CDC.

●
●
●

●

يتوجب على األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس  COVID-19عدم الذهاب الى المدرسة خالل فترة العزل
المطلوبة والبالغة  5أيام.
تطلب مدارس  ACPSمن األشخاص الذين ثبتت إصابتهم والعائدين الى المدرسة بين اليوم  10- 6ارتداء كمامات
الوجه.
ينبغي على األشخاص العائدين والذين ثبتت إصابتهم مؤخراً أو ممن خالطوا مؤخراً أحد المصابين بفيروس
 COVID-19عدم الجلوس في االماكن المخصصة للطالب الذين لديهم أفراد عائلة يعانون من نقص المناعة أو
الطالب الذين قد يعانون أنفسهم من نقص المناعة.
في حال رغبة الشخص الذي ثبتت إصابته عدم إرتداء الكمامة قبل اليوم الحادي عشر ،عندها توجب مدارس
 ACPSقيامه ب إجراء فحصين للمستضد /فحص سريع ذات نتيجة سلبية يفصل بينهما  48ساعة وإرسال النتائج إلى
 .reportCOVID@acps.k12.va.usسوف يساعدنا هذا في الحد من انتشار  COVID-19في المدارس.

يتم تشجيع العوائل بشدة على تلقيح الطالب بلقاحات  COVID-19والتي أصبحت متاحة اآلن ألي شخص بعمر ستة أشهر فما
فوق .للحصول على معلومات وعيادات تقديم اللقاحات في مدينة اإلسكندرية ،يرجى زيارة الرابط
https: www.alexandriava.gov/Vaccines.

يمكن الوصول عبر االنترنت الى المزيد من المعلومات المتعلقة باإلرشادات الحالية للصحة والسالمة .ينبغي على الطالب
المرضى ،سواء في البيت أو في حال شعورهم بالمرض في المدرسة ،اتباع اإلرشادات الموضحة في سياسة JHCF
في ACPS :صحة الطالب.

سجل للحصول على فحص  COVID-19مجاني موقعي
سوف تقوم مدارس  ACPSخالل العام الدراسي  2023-2022مرة أخرى بتوفير فحص  COVID-19األسبوعي المجاني
موقعيا ً من خالل متعهدنا .Aegis ،ينبغي على العوائل وأفراد الكادر التسجيل من خالل  Aegisلغرض المشاركة .حتى وإن
تم تسجيل الطالب وأفراد الكادر للمشاركة خالل العام الدراسي الماضي أو خالل فصل الصيف ،ينبغي على الجميع اآلن
إعادة التسجيل للعام الدراسي .2023- 2022

●
●
●
●

يرجى زيارة الموقع االلكتروني فحص  COVID-19في الموقع لمدارس  ACPSلمعرفة تاريخ ووقت تقديم
الفحص األسبوعي في الموقع.
ستكون الفحوصات المقدمة من خالل  Aegisهي فحوصات  PCRمقابل فحوصات المستضد /الفحوصات
السريعة .وهذا يعني إستالم نتائج الفحص خالل فترة مابين  24و  72ساعة بعد إجراء الفحص.
ينبغي على أي شخص أصيب بفيروس  COVID-19خالل فترة  90يوم الماضية عدم المشاركة في الفحص الذي
تُجريه  ،Aegisحيث قد تستمر ظهور نتائج إيجابية على الرغم من تجاوز مرحلة نقل العدوى.
سوف يتوجب على الطالب والكوادر التسجيل لمرة واحدة فقط للمشاركة في الفحص االسبوعي خالل العام
الدراسي .لن تكون هناك حاجة للتسجيل كل أسبوع.

بإمكان العوائل تسجيل الطالب من خالل طالب  :ACPSالتسجيل للمشاركة في فحص  COVIDالمقدم من  .Aegisيمكن
لكوادر  ACPSالتسجيل من خالل كادر  :ACPSالتسجيل للمشاركة في فحص  COVIDالمقدم من .Aegis
سسوف تبدأ جميع مدارس  ،ACPSباستثناء مدرسة  Samuel W. Tuckerاالبتدائية ،في تقديم فحص  COVID-19في
األسبوع الذي يبدأ في  29أغسطس/آب  .2022سوف يبدأ تقديم الفحص في مدرسة  Tuckerمن الساعة  10صباحا ً وحتى
منتصف نهار يومي الثالثاء 16 ،أغسطس/آب والثالثاء 23 ،أغسطس/آب 2022؛ بعد ذلك ،واعتباراً من يوم  1سبتمبر/أيلول
 ،2022سيكون الموعد المحدد لتقديم الفحص هو أيام الخميس في نفس الوقت.
في حال واجهتم صعوبات في عملية التسجيل ،عندها يرجى التواصل على عنوان البريد االلكتروني
 VASchools@testingworks.com.إذا كانت هناك اسئلة حول برنامج فحص  ،COVID-19عندها يرجى التواصل مع
فريق تتبع المخالطين في مدارس  ACPSعلى البريد االلكتروني  contacttracing@acps.k12.va.usأو على رقم
الهاتف .703-619-8082
تعرب مدارس  ACPSعن إمتنانها إللتزام جميع كوادرنا وعوائلنا تجاه مواصلة إظهار قدر كبير من المرونة والتكيف ونحن
نعمل سوية إلدامة توفير بيئات صحية في جميع مدارسنا ومراكزنا.

مستوى اإلصابة المجتمعية بفيروس  COVID-19في االسكندرية لغاية يوم 11

أغسطس/آب

لغاية يوم  11أغسطس/آب ،كان مستوى اإلصابة بفيروس  COVID-19في مدينة اإلسكندرية متوسطاً ،حيث بلغت نسبة عدد
اإلصابات  235.2حالة لكل  100000شخص في األيام السبعة الماضية .للتعرف على المزيد ،يرجى بزيارة لوحة معلومات
 COVID-19الخاصة بمدينة اإلسكندرية.

مصادر ومعلومات من دائرة صحة مدينة االسكندرية حول مرض جدري القرود

جدري القرود هو مرض فيروسي ظهر في أجزاء من الواليات المتحدة ،بما في ذلك منطقة شمال فيرجينيا على الرغم من
ندرته .تقدم الصفحة االلكترونية لمرض جدري القرود على الموقع االلكتروني لدائرة صحة مدينة اإلسكندرية ()AHD
معلومات وموارد مفيدة للجمهور .تقوم  AHDبالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية المحليين ووزارة الصحة في والية
فيرجينيا لغرض تعليم مقدمي الخدمة واالستعداد  ،توفر الفحوصات المحلية ومعالجة حاالت اإلصابة بمرض جدري القرود.
كما تعمل  AHDأيضا ً مع شركاء ع لى مستوى المنطقة والوالية لكي تكون قادرة على توفير اللقاحات لألفراد المعرضين
لإلصابة بشكل كبير.
في محاولة لتناول مخاوف المجتمع وتثقيف الجمهور حول مرض جدري القرود ،باإلمكان تقديم االستفسارات عبر اإلنترنت
من خالل التواصل على عنوان البريد االلكتروني  alexhealth@vdh.virginia.gov.في حال كنت راغبا ً في التحدث الى
شخص ما بشكل مباشر ،عندها يمكن اإلتصال بدائرة صحة مدينة االسكندرية  AHDعلى رقم الهاتف (703)-746-4988
بين الساعة  9صباحا ً والساعة  5مسا ًء ،أيام االثنين الى الجمعة.

