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ACPS Celebrates Our Hispanic Community
مکاتب عمومی شهر الکزاندریه از جامعه اسپانیایی ما جشن می گیرد

در مکاتب عمومی شهر الکزاندریه  ،ما مشتاقانه ماه میراث ملی اسپانیایی را تجلیل میکنیم! .تقزیبأ  %38شاگرد های ما سپانیش
هستند که بزرگترین نماینده از تعداد جامعه ما را تشکیل میدهند .هر سال  ،ما از  15سپتامبر تا  15اکتبر به عنوان یک جامعه به هم
یکجا میشویم تا از فرهنگ و سهم آمریکایی های اسپانیایی و التین را که اجداد شان که از آمریکای مرکزی  ،آمریکای جنوبی ،
جزایرکارائیبین  ،مکسیکو و اسپانیا به ایاالت متحده آمریکا آمده اند  ،تجلیل کنیم .شعار امسال " :Unidosبا هم پیوستن" :شامل
بودن برای یک ملت قوی تر" است.
هفته میراث اسپانیایی برای اولین بار در سال  1968در زمان ریاست رئیس جمهور لیندون جانسون شناخته شد .بعداً توسط رئیس
جمهور رونالد ریگان در سال  1988گسترش یافت تا یک دوره  30روزه را در بر گیرد 15 .سپتامبر سالگرد استقالل برای برخی
از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی از جمله کاستاریکا  ،السالوادور  ،گواتماال  ،هندوراس و نیکاراگوئه است .عالوه بر این ،
مکسیکو و چیلی به ترتیب روزهای استقالل خود را در  16سپتامبر و  18سپتامبر جشن می گیرند .روز مردم بومی و Día de la
 Razaهمچنان در این دوره  30روزه صورت میگیرد.
میراث اسپانیایی با سابقه طوالنی ساکنان که از آمریکای مرکزی و جنوبی به اینجا نقل مکان کردند  ،به شکل گیری الکزاندریه کمک
کرد .یک جامعه بزرگ از السالوادور  ،در دهه  ، 1980در محله ای که اکنون به نام  Chirilaguaنامیده می شود  ،مستقر شدند و
به نام شهری در السالوادور نامگذاری شده است .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اهمیت این شهرک می توانید به یک تاریخ
فرهنگی  Cultural History of Arlandria -Chirilaguaبه زبان انگلیسی و اسپانیایی دسترسی پیدا کنید .در تجلیل از ماه
میراث ملی اسپانیایی  ،کتابخانه الکزاندریه  Alexandria Libraryهمچنین در حال برجسته کردن انتخاب های کتاب و بانکهای
اطالعاتی است که بیشتر تاریخ و کمک های آمریکایی های اسپانیایی را پیگردی می کند.
در مکاتب عمومی الکزندریه ،همه ما می توانیم در این ماه با هم جمع شویم تا از بسیاری کمک های آمریکایی های اسپانیایی در
جامعه خود تجلیل کنیم  ،از تاریخ آنها یاد بگیریم و فرهنگ شانرا جشن بگیریم.

مکاتب عمومی الکزندریه میزبان رویدادها و به اشتراک گذاری منابع در طول ماه خواهد بود .موضوع ماه میراث ملی اسپانیایی
اهمیت فراگیر بودن برای یک ملت قوی تر تأکید می کند  ،و این همان چیزی است که  ACPSمکاتب عمومی الکزندریه و برنامه
استراتژیک سال  2025در تالشند تا هر روز در بخش های مکتب های ما پیش بروند.

برجسته شریک و داوطلب :دو شرکای ملی میراث اسپانیایی
Partner and Volunteer Highlight: Two National Hispanic
Heritage Month Partners

در تجلیل ماه میراث اسپانیایی  15 ،سپتامبر  15 -اکتبر  ،مکاتب عمومی شهر الکزندریه ) (ACPSسهم آمریکایی های اسپانیایی را
به ملت و جامعه ما تشخیص میدهد .در روایت مشارکت سپتامبر ما  ،ما دو شرکای جامعه دیرینه  ACPSرا که در منطقه اسکندریه
خدمت می کنند Casa Chirilagua ،و  Liberty’s Promiseوعده آزادی  ،را برجسته می کنیم و به این موضوع توجه می کنیم
که چگونه کار آنها در جامعه ما به الهام بخشیدن به نسل های آینده جوانان اسپانیایی کمک می کند.
آدریانا گومز شلهااس  Adriana Gomez Schellhaas،مدیر اجرایی  ، Casa Chirilaguaتوضیح می دهد " :کلب
کودکان ،کلب نوجوانان  ،و  CASAبه کالج  -آنها آنچه را که ما آن را خط لوله رهبری می نامیم  ،شامل می شوند ".این برنامه ها
فضایی را برای کودکان گروه های سن مختلف برای دریافت پشتیبانی تحصیلی از جمله کمک به خواندن و کار خانگی فراهم می
کند .عالوه بر این  ،آنها فرصت های یادگیری را برای دانش آموزان فراهم می کنند تا خودآگاه تر شوند و به آنها در کنترول فشارو
درگیری کمک کنند Casa Chirilagua.به جوانان کمک می کند تا درک کنند که صدای آنها اهمیت دارد و نحوه استفاده مؤثر از
آن را نمایند .گومز شلهاس  Gomez Schellhaasمی افزاید" :این می گوید که من مسئولیت تصمیمات و سخنان خود را بر عهده
دارم".
 Casa Chirilaguaاز یک رویکرد جامع استفاده می کند و با کل خانواده رابطه برقرار می کند در حالیکه فعالیت های مثبت بعد
از مکتب را در منطقه  Arlandriaالکزاندریه ارائه می دهد.
 Kids Clubکلپ اطفال برای دانش آموزان در صنف های  ، 5- 1پشتیبانی از ریاضی و خواندن  ،تمرین کمپیوتر  ،حرکت بدنی
و فعالیت ها در هنر را ارائه میدهد .کاسا به پوهنتون و کلپ نوجوانان  Teens Club and Casa to Collegeبرای شاگردان
مسن تر میباشد Teens Club.فرصت های خارج از برنامه های عصرانه و آخر هفته را برای دانش آموزان مکتب متوسطه  ،با
پشتیبانی اجتماعی و توسعه از طریق صنف های گروهی و پروژه های یادگیری خدمات ارائه می دهد.
کاسا به دانشگاه  Casa to Collegeدر سال  2018توسط دانش آموزان مکتب لیسه برای کمک به  Casa Chiralaguaبرای
برآوردن نیاز به این گروه سنی ساخته شد .این مهارت های یادگیری حرفه ای را برای آماده سازی برای موفقیت های آینده ،
کارآموزی و بازدیدها از دانشگاه ها را که شامل خانواده های موجود در این فرآیند است ،ارائه می دهد .همانطور که گومز شلهاس
آن را خالصه می کند" :مربیگری ارائه شده توسط  CASAبسیار ارزشمند است".

یک شاگرد به همراه خانواده خود در طول رویداد فارغ التحصیلی صنف پنجم Casa Chirilagua Kids Club
سازمان دیگری که به مهاجران جوان رسیدگی میکند  ،وعده آزادی  Liberty's Promiseاست .این سازمان برنامه هایی مانند
مدنی و شهروندی  Civics and Citizenshipرا ارائه می دهد  ،که به زبان انگلیسی است  ،و مشارکت مدنی برای شروع زبان
آموزان زبان انگلیسی ( ،Civic Engagement for Beginning English Language Learners )CE-Bellکه به
زبان اسپانیایی است .ملیسا گوئررو گلیناس  ،مدیر برنامه های ویرجینیای شمالی و واشنگتن  D.Cبرای وعده های آزادی
 Liberty’s Promiseتوضیح می دهد" :ما در مورد مشارکت مدنی بلکه همچنان درگیری در جامعه را به عنوان یکی از مضامین
اصلی ما صحبت می کنیم".
 Guerrero Gelinasمی افزاید :این برنامه ها به مهاجران جوان  15 ،تا  21ساله  ،احساس اعتماد به نفس بیشتر به خود و تأیید
اینکه نقاط قوت و تنوع فرهنگی آنها ارزش دارد  ،ارائه می دهد .او می گوید این برنامه ها مهاجران جوان را با نحوه کار دولت و
نمایندگان آنها آشنا می کنند و آنها را در رویدادهای جامعه الکزادریه مانند پاکسازی پارک ها درگیر می کند .وعده لیبرتی همچنین در
تالش است تا جوانان مهاجر را به دنبال تحصیالت عالی و شروع به مشاغل معنی دار کمک کند.
با گسترش موفقیت خود با دانش آموزان لیسه  ،وعده لیبرتی یک برنامه مکتی متوسطه را در شهر بالتیمور که اکنون در سال دوم
خود است  ،بصورت آزمایشی آغاز نموده است Guerrero Gelinas.با دیدن نیاز به این برنامه در مکتب میانه فرانسیس .C
هاموند و مکتب متوسطه جورج واشنگتن  ،می گوید سازمان وی در تالش است تا این برنامه را با هدف یک گروه سنی جوان تر در
الکزاندریه  ،به طور بالقوه تا سال تحصیلی  24- 2023انجام دهد .او معتقد است که رسیدگی به شاگردان در سطح مکتب متوسطه -
و تمرکز روی مسایل اکادمیک برای رسیدن به اهداف شغلی شان  -می تواند به انتقال آسان تربه مکتب لیسه و فراتر از آن کمک کند.
یکی دیگر از برنامه های وعده آزادی  ،فرصت ها به عالوه  Opportunities Plusاست .این به جوانانی که مجوز کار دارند
و در خانواده های کم درآمد زندگی می کنند ،فرصت درمحل کارآموزی در موسسات غیرانتفاعی  ،بلدیه شهرداری یا مشاغل محلی،
ارائه می دهد .قبل از مشارکت  ،دانش آموزان در یک کارگاه مهارتهای شغلی فشرده شرکت می کنند  ،یاد می گیرند که چگونه یک
رزومه و نامه پوشش بنویسند ،مهارت های مصاحبه خودرا تقویه دهند و در مورد فرهنگ کار یاد گیرند.

دانشجویان به عنوان بخشی از برنامه تعامل مدنی  Liberty's Promiseبرای شروع برنامه زبان آموزان زبان انگلیسی  ،از باغ
وحش جانورشناسی ملی سمتسیونین  Smithsonian's National Zoological Parkبازدید می کنند.
مشارکت  ACPSبا سازمان هایی مانند  Casa Chirilaguaو  Liberty's Promiseیکی دیگر از راه های پشتیبانی برای
کمک به بخش های مکاتب ما میباشد که در دستیابی به اهدف خود برای ارائه آموزش عادالنه برای همه متعلمین است .گومز شلهاس
در همکاری با مکتب جامعه مانت ورنون  Mount Vernon Community Schoolگفت که وی برای دستیابی به بهترین نتایج
آموزشی ،اهمیت ایجاد رابطه بین کارمندان مکتب و خانواده ها را درک کرده است .وی همچنین تأکید کرد که مزایای  ACPبرای
ارائه خدمات ترجمانی به راحتی در دسترس است تا خانواده ها بتوانند به زبانهای مادری خود ارتباط برقرار کنند .گومز شلهاس
گفت :این به خانواده ها کمک می کند تا در موضوعاتی که ممکن است دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد  ،در این زمینه استفاده
کنند .وی می افزاید :دقیقا ً مانند  Casa Chirilague ،ACPنیز به یادگیری اساسی اجتماعی  ،عاطفی و دانشگاهی ()SEAL
متعهد است زیرا به دانشجویان کمک می کند تا موفق شوند.
.
 Guerrero Gelinasمی گوید برای "یک فضای عادل"  ،ارائه یک شبکه پشتیبانی که فراتر از پشتیبانی آموزشی باشد  ،مهم
است .او معتقد است که معرفی مهاجران جوان به مربیان از پیشینه های مشابه که رویاهای زندگی خود را تحقق بخشیده اند  ،الهام
بخش خواهد بود که آنها نیز می توانند در آموزش و فراتر از آن به موفقیت برسند Guerrero Gelinas.می افزاید :با آموزش
جوانان در مورد فرصت های که موجود است ،وعده آزادی  Liberty's Promiseشاهد افزایش حضور در مکتب  ،عزت نفس و
بلند رفتن نمرات در بین دانش آموزان شرکت کننده بوده است .و  ،وی خاطرنشان می کند که برنامه الکزاندریه به میزان فارغ
التحصیلی جوانان درین برنامه به  ٪ 92.3رسیده است.
"کورت هافمن  ،مدیر اجرایی مکاتب و مشارکتهای جامعه در  ACPگفت" :جامعه آموزشی  ACPSبرای همکاری با سازمان های
جامعه مانند  Casa Chirilaguaو  Liberty's Niceبسیار خوش شانس است" ".آنها از هدف ما از همکاری مشترک به عنوان
بخشی از یک اکوسیستم آموزشی موفق  -شرکای جامعه  ،رهبری مکاتب و بخش های آتها  ،خانواده ها  ،دانش آموزان  ،کارمندان -
برای دستیابی به عدالت در آموزش و موفقیت برای همه دانش آموزان پشتیبانی می کنند".

اکنون تا  2اکتبر  :2022نظرسنجی مکاتب  +مشارکت اجرای قانون باز میباشد
Open Now Through Oct. 2, 2022: School + Law Enforcement
Partnership Survey

لطفا ً نظریه خود را از طریق بررسی مشارکت اجرای قانون ) (S + LEPارائه دهید .این نظرسنجی  15- 10دقیقه طول میکشد تا
خانواده ها  ،کارمندان و دانش آموزان در صنف های  12- 6به اتمام برسانند و برای کار گروه مشاوره  S+LEPبسیار مهم است که
ایمنی و امنیت مدرسه را در نظر بگیرند .
مکتب های عمومی شهر الکزاندریه (، )ACPSعمیقا ً مکتب های را محترم میشمارد که برای همه کسانی که وارد درهای ما می
شوند یک فضای خوش آمد و امن ایجاد میکنند .از نتایج حاصل از این تالش نظرسنجی برای اطالع مستقیم گروه مشاوره SLEP
در توصیه های آینده خود در دسامبر  2022به هیئت مدیره مکاتب در مورد مشارکت مجدد بین  ACPو اداره پولیس الکزاندریه
 APDاستفاده خواهد شد .عالوه بر این  ،پاسخ دهندگان نظرسنجی می توانند عالقه خود را به شرکت در بحث های گروه تمرکز آینده
درباره ایمنی و امنیت مکتب ها و بخش ها نشان دهند.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد گروه مشاوره  ، S+LEPلطفا ً به وب سایت  ACPS website ACPSمراجعه کنید.
For more information about the S+LEP Advisory Group, please visit the ACPS website.

بخش خدمات دانشجویی و سهام  ACPSاز بریل ولچ به عنوان مدیر اقدامات عادالنه
استقبال می کند
ACPS Department of Student Services and Equity Welcomes
Brielle Welch as Director of Equitable Practices

مکاتب عمومی شهر الکزاندریه ) (ACPSخورسند است که انتخاب بریل ولچ را به عنوان مدیر اقدامات عادالنه برای این شعبه
اعالم کند Welch .یک فارغ التحصیل  ،ACPSبه عنوان یک کارمند عدالت پیشینه ای دارد و خود را قابل افتخار میداند وقتیکه
بشریت و انسانیت را در دیگران میبیند .و در حالی که همین چشم انداز را در زندگی روزمره خود اجرا می کند.
به عنوان یک کارکن عدالت  Welch ،دانش بیشتری را از طریق آموزش ایجاد کرده است که شامل تعصب ناخودآگاه  ،رهبری
فراگیر  ،امتیاز نژادی و هویت و اتحاد در محیط کار است .وی بیش از پنج سال را صرف ایجاد تنوع  ،عدالت و گنجاندن برنامه
درسی  ،کارگاه های آموزشی  ،مقاالت و محتوای اصلی رسانه های اجتماعی را برای به حداکثر رساندن سهام و توانمندسازی کرده

است .وی درسه قاره از مشتریان شرکتها و موسسات تعلیمی و شرکتهای مالی جهانی گرفته تا موسسات آموزش هنرغیرانتفاعی
همکاری کرده است Welch.متعهد است از همه رهبران در ایجاد فضاهایی که افراد با همه هویت ها می توانند احساس امنیت ،
توانمندی و حمایت شوند تا به ارتفاعات جدید در حرفه خود ،تجربه های یادگیری و فعالیت شخصی خود برسند  ،پشتیبانی کند
.
ولچ لیسانس هنر را در مطالعات آفریقا از کالج ویلیام و مری و ماستری خود را در آموزش هنر ابتدایی -تحصیالت ابتدایی از کالج
معلمان  ،دانشگاه کلمبیا کسب کرد.

بخش خدمات دانشجویی و سهام  ACPSاز دکتر رابین والین به عنوان مدیر خدمات صحی
مکاتب استقبال می کند
ACPS Department of Student Services and Equity Welcomes
Dr. Robin Wallin as Director of School Health Services

مکاتب عمومی شهر الکزاندریه ) (ACPSخورسند است که انتخاب دکتر رابین والین را به عنوان مدیر خدمات صعی مکاتب برای
این دفتراعالم کند .دکتر والین که اخیراً به عنوان مدیر بخش صحی مکاتب برای بخش صحت و درمان کوانتی فیرفکس Fairfax
 Countyدر ویرجینیا خدمت کرده است  25 ،سال تجربه را در خدمات صحی مکاتب به ارمغان می آورد.
دکتر والین پیش از این به عنوان هماهنگ کننده پرستاران  ACPSدر بخش خدمات دانشجویی فعالیت می کرد .وی به عنوان یک
پرستار مکتب  ،رهبر صحی مکاتب منطقه ای و مدیر صحت عمومی کار کرده است .وی همچنین از سال  18- 2015در هیئت
مدیره برای هیئت مدیره صدور گواهینامه ملی پرستاران مدرسه خدمت کرد .دکتر والین عالقه خاصی به مدیریت شرایط صحت
مزمن در مدارس و ارائه خدمات مراقبت های صحی مبتنی بر مکاتب به دانش آموزان دارد .وی در دو نشریه با همکاران مراکز
کنترل و پیشگیری از بیماری ( )CDCکمک کرده است و نویسنده اصلی ابزار آلرژی غذایی  CDCبرای مکاتب میباشد.
دکتر والین شهادتنامه ماستری ساینس خودرا در پرستاری و دکترا را در رشته پرستاری از دانشگاه ییل  Yale Universityدریافت
کرد .او یک متخصص پرستار کودکان و یک پرستار مکتب دارای مجوز ملی است.

هفته ملی هنر در آموزش و پرورش :درگیر و پشتیبانی از هنرهای نمایشی ACPSنمایید
National Arts in Education Week: Engage in and Support
ACPS Performing Arts

هنر برای کمک به دانش آموزان در توسعه خالقیت  ،همدلی و مهارت های حل نمودن مسئله ضروری است  ،به عالوه می تواند
منبع تفریحی و لذت بردن هم باشد .با ختم نمودن هفته ملی هنر در هفته درسی  ،همه خانواده های مدارس عمومی شهر الکزاندریه
را تشویق می کنیم تا از عملکرد دانش آموزان ما در زمینه های موسیقی و تئاتر حمایت کنند ).(ACPS
برنامه بازی خزان مکتب لیسه عالی شهر الکزاندریه() )ACHSدر ماه نوامبر با دو کمدی مدرن " -یک مشکل کوچک" و "مرغ و
بیسکویت" "— “One Slight Hitch" and "Chicken and Biscuits.بوقوع خواهد پیوست .این اجراها در ادیتوریم مکتب
برگزار می شود و تاریخ های برنامه ریزی شده عبارتند از:

"یک مشکل کوچک"
""One Slight Hitch
●جمعه  11 ،نوامبر ساعت  7:30بعد از ظهر.
●شنبه  12نوامبر ساعت  7:30بعد از ظهر.
●یکشنبه  13 ،نوامبر در  3بعد از ظهر.
● Friday, Nov. 11 at 7:30 p.m.
● Saturday, Nov. 12 at 7:30 p.m.
● Sunday, Nov. 13 at 3 p.m.
"مرغ و بیسکویت"
""Chicken & Biscuits
●پنجشنبه  17 ،نوامبر ساعت  7:30بعد از ظهر.
●جمعه  18 ،نوامبر ساعت  7:30بعد از ظهر.
●شنبه  19 ،نوامبر ساعت  7:30بعد از ظهر.
Thursday, Nov. 17 at 7:30 p.m.
Friday, Nov. 18 at 7:30 p.m.
Saturday, Nov. 19 at 7:30 p.m.

●
●
●

با نگاهی به آینده  ،لسلی جونز  ،معلم درام  ACHSمی گوید که برای یک درام یک پرده ای در ماه جنوری و یک موزیکال بهاری
در ماه اپریل ،برای کسب اطالعات مراقب باشید.

برنامه ارکسترای  ACHSاز  80دانش آموز به نزدیک به  150نفر افزایش یافته است زیرا ورونیکا جکسون در طول سال
تحصیلی  21- 2020به عنوان مدیر ارکسترا انتخاب شد .جکسون  ،که به مدت هشت سال به عنوان مدیر ارکسترا در مکتب متوسطه
فرانسیس  C.هاموند خدمت کرده بود  ،به کار معلمان ارکسترا ACPSاعتبار می دهد.
کنسرت های ارکسترا قرار است در ماه اکتبر آغاز شود و تمام اجراها در ساعت  7بعد از ظهر در ACHSبرگزار می شود ،با
استثنائات ذکر شده در زیر:
●پنجشنبه  20 ،اکتبر
●چهارشنبه  26 ،اکتبر
●پنجشنبه  8 ،دسامبر
●چهارشنبه  15 ،فبروزی ( 6بعد از ظهر)
●سه شنبه  28 ،فبروری (درجریان روز مکتب)
●پنجشنبه  4 ،می
.
● Thursday, Oct. 20
● Wednesday, Oct. 26
● Thursday, Dec. 8
)● Wednesday, Feb. 15 (6 p.m.
)● Tuesday, Feb. 28 (during the school day
● Thursday, May 4
برای اطالعات بیشتر به صفحه فیس بوک برنامه ارکستر  ACHSمراجعه کنید یا با  achsorch@gmail.comتماس بگیرید.
Check out the ACHS orchestra program’s Facebook page for more information or contact
achsorch@gmail.com.
گروه دسته جمعی سرود خواندن تایتان نیز اجراهای زیر را برنامه ریزی کرده است که همه آنها در ادیتوریم  ACHSبرگزار می
شود:
●کنسرت خزان :چهارشنبه  26 ،اکتبر ساعت  7بعد از ظهر.
●کنسرت زمستانی گروه گروه دسته جمعی سرود خواندن :سه شنبه  13 ،دسامبر ساعت  7:30بعد از ظهر.
کنسرت گروه گروه دسته جمعی سرود خواندن :چهارشنبه  1 ،مارچ در  6:30بعد از ظهر.
کنسرت بهاری گروه دسته جمعی سرود خواندن :پنجشنبه  ،اول جون ساعت  7:30بعد از ظهر.
برای اطالعات بیشتر  ،به سایت  @titanschoir،www.titanschoir.orgدر اینستاگرام یا  @ACTitansChoirدر توییتر
مراجعه کنید.
The Titans Choir has also scheduled the following performances, all of which will take place in
the ACHS auditorium:
● Fall Concert: Wed., Oct. 26 at 7 p.m.
● Choir Winter Concert: Tues., Dec. 13 at 7:30 p.m.
● Choir Pyramid Concert: Wed., March 1 at 6:30 p.m.
● Choir Spring Concert: Thurs., June 1 at 7:30 p.m.
For more information, visit www.titanschoir.org, @titanschoir on Instagram or @ACTitansChoir
on Twitter.

با تکمیل فورمه های مکتب به صورت آنالین برای آموزش دانش آموزان خود شرکت کنید
Engage in Your Student’s Education by Completing Back to
School Forms Online

آیا می خواهید بخود توانایی داده ودر تحصیل دانش آموز خود درگیر باشید؟ با استفاده از  PowerSchoolبرای تأیید و پر نمودن
بازگشت به مکتب فورمه های دانش آموزان تان  ،اولین قدم برای ایفای نقش فعال در آموزش آنها است .تکمیل این فورمه ها تا 30
سپتامبر  ، 2022تضمین می کند که معلمان و کارکنان اطالعات تماس دقیقی برای ارتباط با خانواده ها در مورد پیشرفت تحصیلی و
پشتیبانی مورد نیاز خانواده ها برای موفقیت دانش آموزان دارند .تمام آنچه شما نیاز دارید یک ورود و رمز عبور برای اتصال به
 ، PowerSchool Parent Accessپورتال آنالین است که می توانید طریق تماس و سایر اطالعات مهم خود را به روز کنید.
حتی اگر اطالعات شما از سال قبل تغییر نکرده باشد  ،ما به شما نیاز داریم تا صحت آن را تأیید کرده و هرگونه به روزرسانی مورد
نیاز را انجام دهید  ،به خصوص در مورد تماس های اضطراری و اطالعات صحی دانش آموزان.

ما از خانواده های انگلیسی و اسپانیایی زبان با وسیله الکترونیکی می خواهیم تا از پیوندهای زیر استفاده کنند تا فورمه های الزم را
در  PowerSchoolپر کنند:
●
●

English 2022-23 Back to School forms.
Spanish 2022-23 Back to School forms.

خانواده های اهمریک و عربی زبان ما می توانند یک بسته چاپی ویا بصورت دانلود ازآنالین را که در  Amharicو  Arabicدر
دسترس است ،تکمیل کنند و یا درخواست بسته را از مکتب فرزندان خود کنند.
خانواده های انگلیسی  -و اسپانیایی زبان بدون دستگاه و وسابل الکترونیکی همچنین می توانند که فورمه ها را دانلود و یک بسته
چاپی بازگشت به مکتب را تکمیل کنند که به صورت آنالین موجود است یا یک بسته چاپی را از مکتب خود به زبان انگلیسی و
اسپانیایی درخواست کنند .فرم های تکمیل شده باید به دفتر مقدم مکتب  front officeتحویل داده شود.

2022  سپتامبر22 اجندای هیئت مدیره مکاتب برای
School Board Agenda for Sept. 22, 2022

همچنین می توانید برای کسب.  بازدید کنیدElectronic School Board برای برنامه ها و اسناد جلسه هیئت مدیره مکاتب از
School Board  به صفحه جلسات هیئت مدیره مکاتب، اطالعات در مورد نحوه مشاهده جلسات به صورت زنده و مشارکت
. مراجعه کنیدmeeting webpage
The School Board’s next meeting will be held on Sept. 22, 2022. For School Board meeting
agendas and documents, visit Electronic School Board. You can also visit the School Board
meeting webpage for information on how to view meetings live and participate.

 در جامعه الکزاندریهCovid-19  سطح، 2022 8سپتمبر
Sept. 8, 2022, Alexandria COVID-19 Community Level

 نفر در هفت روز100000  موارد در160.0  در جامعه شهر الکزاندریه کم است وCovid-19  سطح، 2022  سپتامبر8 از
.. بازدید نماییدAlexandria COVID-19 dashboard  برای معلومات بیشتر از.گذشته میباشد

لطفا ً توجه داشته باشید که آخرین داده ها در تاریخ  8سپتامبر  2022به روز شده است .مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری به
ترکیب سه معیار برای تعیین سطح  COVID-19درجامعه می پردازد :پذیرش جدید مریض ها در شفاخانه برای COVID-19
در هر  100000جمعیت در هفت روز گذشته  ،درصد بسترهای اشغال شده توسط بیماران  COVID-19و کل موارد جدید
 COVID-19در هر  100000جمعیت در هفت روز گذشته میباشد.

