نشرة  ACPSاإلخبارية ليوم  :4242/42/6التعلم الصيفي والتخطيط
إلعادة فتح المدارس
اليوم  - 66التعلم الصيفي
هذا األسبوع هو بداية العطلة الصيفية التقليدية .وهي عادة ما تكون الفترة التي يبدأ فيها الطالب ،أفراد الكادر المدرسي
وأولياء األمور باإلنتقال إلى الوضع الصيفي ،التعامل مع االمور بشكل أبطأ قليالً ،وربما يأخذون إجازة أو اإلبتعاد لبضعة
أيام.
يختلف األسبوع األول من العطلة الصيفية بالنسبة لنا في  ACPSقليالً هذا العام .نحن نستخدم االسبوع االول إلعادة تصور
استعداداتنا والتخطيط للطرق المحتملة إلعادة فتح مدارسنا في الخريف .تتركز جهودنا على مجالين رئيسيين :التخفيف من
فقدان التعلم حتى ال يصيب طالبنا اإلرباك في فصولهم في الخريف ،واالستعداد إلعادة فتح المدارس  -وهي مهمة ضخمة
تتطلب منا جميعا ً أن نعيش حالة من عدم اليقين حتى بداية شهر أغسطس/آب على االقل ،عندما تتوضح لدينا الصورة عن
النموذج أو النماذج التي سنحتاج إلى اعتمادها لضمان مشاركة جميع طالبنا في دعم التعلم االجتماعي ،العاطفي واألكاديمي
الذي يحتاجون إليه لتحقيق النجاح .من المؤكد أن بداية الدوام المدرسي سيكون مختلفا ً هذا العام الدراسي ونحن بحاجة إلى أن
نكون على إستعداد للتعامل مع هذه التغييرات مقدمأً.
يُركز عدد اليوم من النشرة اإلخبارية على هذين الجانبين المهمين لعملنا الصيفي .سوف تستمر نشرة ACPS Express

اإلخبارية في صدورها طوال فصل الصيف ،ولكن ستكون هناك نشرة واحدة فقط كل أسبوع من اآلن فصاعداً .سوف نشارك
معكم في صباح كل يوم أربعاء األخبار ،اإلعالنات والقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس التعليمي ،معلومات حول
التعلم الصيفي ،ومعلومات حول عملية التخطيط إلعادة فتح المدارس .يرجى متابعة نشرات  ACPS Expressفي بريدك
الوارد حيث ستكون هذه النشرة هي المنصة التي سنشارك من خاللها كل جانب من جوانب عملية التخطيط إلعادة فتح
المدارس حتى نتمكن من الحصول على أرائكم ومالحظاتكم والتأكد من مالئمة الخطط التي نقوم بوضعها لجميع طالبنا،
عوائلنا ،كواردنا وشركائنا في المجتمع.
في غضون ذلك ،خذوا قسكا ً من الراحة قبل بدء التعلم الصيفي في  6يوليو/تموز .حافظوا على سالمتكم وصحتكم  -وسوف
نبقيكم بالتأكيد على إطالع طوال فصل الصيف!
مع أطيب التحيات،
.rD. sDnrhDt H. C yrogerG rD
المدير العام للمنطقة التعليمية

ضع عالمة على التقويم الخاص بك للداللة على بدء التعلم الصيفي
خالل هذا الوقت غير المسبوق ،توفر مدارس  ACPSالفرصة لكل طالب لتوسيع أو تحسين تعليمه من خالل توفير التعلم
الصيفي عبر المشاركة واإلثراء.
أن خسارة التعلم بسبب  COVID-19هو أمر حقيقي .تشير تقديرات  ،NWEAوهي منظمة غير ربحية تقوم بوضع تقييمات
الطالب وتقديمها ،إلى أن الطالب قد يعودون إلى المدرسة في الخريف (شخصيا ً أو عبر شبكة اإلنترنت) مع ما يقرب من
 ٪07من مكاسب التعلم في القراءة مقارنة بالسنة الدراسية االعتيادية .من المرجح أن يظهر الطالب في مادة الرياضيات
مكاسب تعلم أقل بكثير ،ويعودون بأقل من  ٪07من مكاسب التعلم وفي بعض المراحل الدراسية ،متأخرين بما يقرب من عام
كامل عن ما يمكن أن نالحظه في الظروف اإلعتيادية.
لمعالجة فقدان التعلم هذا ،تقدم مدارس  ACPSفرصا ً تعليمية صيفية تتضمن تعليم متزامن وغير متزامن عبر شبكة
اإلن ترنت ،حزم التعلم ،واإلثراء في الفنون .سوف تتضمن البرامج التعليمية الدعم الضروري للطالب ذوي اإلعاقة ،متعلمي
اللغة اإلنجليزية والطالب األذكياء والموهوبين.
سيكون التعلم الصيفي متاحا ً أيام االثنين إلى الخميس ،للفترة من  13- 6يوليو/تموز  .4242نحن نشجع جميع الطالب على
المشاركة في التعلم الصيفي .معظم برامج التعلم الصيفي مجانية ومفتوحة للجميع .يمكن زيارة موقع ACPS-at-Home
األلكتروني للحصول على المزيد من التفاصيل.
شاهد فيديو"التعلم الصيفي للجميع ،تعريفه!" للحصول على المزيد من المعلومات:

التعلم الصيفي والتخطيط إلعادة فتح المدارس
قبل أسبوعين ،أصدرت وزارة التربية والتعليم في والية فيرجينيا إرشادات حول إعادة فتح المدارس .تقوم الفرق عبر مدارس
 ACPSبتحليل هذه اإلرشادات وتقييم ما يمكن أن تعنيه لمدارس  ACPSفي الخريف.
وكانت منطقة شمال والية فرجينيا قد باشرت بالفتح بوتيرة تختلف عن أجزاء أخرى من الوالية ومن شبه المؤكد أننا سنحتاج
إلى وضع خطط طوارئ موضع التنفيذ في حال بقاء مبانينا المدرسية مغلقة لما بعد شهر سبتمبر/أيلول .نحن ننظر إلى ثالثة
نماذج محتملة :االفتتاح التقليدي والذي لن يكون خياراً على األرجح ،االستمرار في نموذج كامل للتعلم عبر شبكة اإلنترنت
مع تحسينات على أساس اآلراء والمالحظات المقدمة من الطالب ،الكادر والعوائل ،والعديد من السيناريوهات لمزيج من
النموذجين لتلبية إرشادات التجمع والتباعد االجتماعي.
وبالنظر لتوجيهات وزارة التربية والتعليم في والية فيرجينيا ،فمن غير المحتمل أن نتمكن من فتح مدارسنا بالكامل بالطريقة
المعتادة في الخريف .سوف يتطلب هذا مرونة من الجميع .هناك الكثير من األمور المجهولة التي نحتاج إلى العمل عليها قبل
أن نتمكن من تحديد أفضل الخيارات لطالبنا ،عوائلنا ،كوادرنا وشركائنا في المجتمع في الخريف .يرجى تقديم الدعم لنا
خالل هذا الوقت غير المسبوق .سوف نشارككم أية معلومات جديدة حال ورودها إلينا.
يمكن اإلطالع على جميع التفاصيل حول عملية التخطيط إلعادة فتح مدارسنا من خالل الدخول على موقع ACPS-at-
 Homeااللكتروني تحت عالمة التبويب " Update Centerمركز التحديث".

تتضمن عملية تحديد خطط إعادة فتح مدارسنا العديد من الخطوات .فهي تتضمن:
●
●
●

●
●

جمع التوجيهات من شركاء الفكر لدينا :وهم مجموعة من القادة الرئيسيين من المدينة ،مجاميع مجتمعية على مستوى
المدينة ،ومن كادر .ACPS
التعاون مع المناطق المدرسية األخرى في منطقة شمال فيرجينيا لضمان التوافق في المجاالت الرئيسية.
خمسة فرق تخطيط متعددة الوظائف في  ،ACPSوالذين يوظفون التوجيه المقدم من شركاء الفكر ووزارة التربية
والتعليم في والية فيرجينيا لوضع خطط للتنفيذ في إطار النماذج الثالثة (التي تمت مشاركتها أعاله) .سيكون لكل
مجال من المجاالت الخمسة ممثلين من مجاميع أصحاب العالقة الرئيسية التالية :الطالب ،الكادر ،أولياء األمور
وشركاء المجتمع .يتم تنسيق هذا العمل عبر المنطقة التعليمية من قبل قادة الفريق.
آراء ومالحظات حلقات النقاش .سيكون من الضروري وجود حلقات نقاش من مدراء المدارس ،الكادر ،الطالب،
أولياء األمور وشركاء المجتمع لضمان تلبية احتياجات جميع الطالب وتناول جميع المخاوف قبل التنفيذ.
اآلراء والمالحظات المقدمة عبر ندوات األسئلة واألجوبة عبر شبكة اإلنترنت مع المدير العام للمنطقة التعليمية
ونموذج تقديم اآلراء والمالحظات ،حتى نتمكن من االستماع إلى افراد الكادر ،الطالب ،أولياء األمور وشركاء
المجتمع قبل االنتهاء من النموذج الذي سنتبناه في الخريف.

هل تريد المتابعة؟ يتم تسجيل جميع االجتماعات ونشرها على صفحة الجدول الزمني للتخطيط إلعادة فتح المدارس على موقع
 ACPS-at-Homeاأللكتروني.
في غضون ذلك ،نود مشاركة بعض التواريخ الرئيسية لتقويمك لكي تتمكن من المشاركة في كل خطوة على طريق التخطيط
إلعادة فتح المدارس.
الجمعة 46 ،يونيو/حزيران :سيتم مشاركة الخطوط العريضة لعملية التخطيط والنماذج المحتملة مع المجلس التعليمي عند
الظهيرة .شاهد االجتماع مباشرة عبر الصفحة األلكترونية الجتماعات المجلس التعليمي.

األربعاء 3 ،يوليو/تموز :سيتم مشاركة ملخص لعملية التخطيط التي تمت مشاركتها في اجتماع المجلس التعليمي يوم 66
يونيو/حزيران معكم عبر نشرة ACPS Expressاإلخبارية .سيتضمن ذلك رابطا ً لمشاهدة قسم اجتماع المجلس التعليمي
الذي يتضمن عرض لعملية التخطيط إلعادة فتح المدارس.
 31 - 6يوليو/تموز :سيتم عقد حلقات نقاش من كادر  ،ACPSأولياء األمور ،الطالب وشركاء المجتمع لمراجعة الخيارات
المقترحة للخريف.
 31 - 6يوليو/تموز :سيتم عقد ندوات عبر شبكة اإلنترنت وجمع اآلراء والمالحظات من الجمهور حول افتتاح المدارس.
الجمعة 36 ،يوليو/تموز :سيتم مشاركة تحديث حول التقدم المحرز من فرق التخطيط متعددة الوظائف في  ACPSخالل
االجتماع الخاص للمجلس التعليمي .ىشاهد االجتماع مباشرة عبر الصفحة األلكترونية إلجتماعات المجلس التعليمي.
األربعاء 44 ،يوليو/تموز :ستتم مشاركة ملخص للعمل الذي تقوم به فرق التخطيط متعددة الوظائف في مدارس ACPS
معكم عبر نشرة  ACPS Expressاإلخبارية .سيتضمن ذلك رابطا ً لمشاهدة قسم اجتماع المجلس التعليمي الذي يتضمن
عرض لعملية التخطيط إلعادة فتح المدارس من اجتماع يوم  70يوليو/حزيران.

الجمعة 6 ،أغسطس/آب :ستتم مشاركة مسودات خطط تقديم التقارير إلى وزارة التربية والتعليم في والية فيرجينيا مع
الجمهور ،وسيتم عقد جلسات نقاش مؤلفة من كادر  ،ACPSأولياء األمور ،الطالب وشركاء المجتمع لمراجعة الخيارات
المقترحة للخريف .سيتم تقديم نظرة عامة على النماذج المحتملة والعمل المنجز حتى اآلن من قبل فرق التخطيط متعددة
الوظائف في مدارس  ACPSإلى المجلس التعليمي عند الظهيرة .شاهد االجتماع مباشرة عبر الصفحة األلكترونية إلجتماعات
المجلس التعليمي.
األربعاء 34 ،أغسطس/آب :ستتم مشاركة الخطة النهائية إلعادة فتح المدارس في الخريف معكم عبر نشرة ACPS
 Expressاإلخبارية .كما سيتم توفير األسئلة شائعة الطرح لمساعدتكم على فهم ما تعنيه الخطة بالنسبة لكم وألطفالكم.

باإلضافة إلى هذه المجاالت الرئيسية ،ستكون هناك تحديثات أسبوعية في نشرة  ACPS Expressاإلخبارية.

إجابات ألسئلتكم حول إعادة فتح المدارس
أجاب المدير العام للمنطقة التعليمية  Dr. Gregory C. Hutchings, Jrفي الفيديو األخير لألسئلة واألجوبة على أسئلة
تتعلق بالتوجيه الذي قدمته وزارة التربية والتعليم في والية فيرجينيا ( )VDOEلمساعدة المدارس عند التخطيط إلعادة فتح
أبوابها في الخريف .اقرأ توجيهات وزارة التربية والتعليم في والية فيرجينيا ( )PDFبالكامل.
تناول  Dr. Hutchingsأسئلتكم حول:
●
●
●
●
●

هل يتوقع حاكم الوالية عودة جميع الطالب إلى المباني المدرسية في اليوم األول من العام الدراسي؟
ما هي إرشادات الوالية وكيف تبدو خطط الوالية إلعادة فتح المباني المدرسية؟
كيف توصي  VDOEبضمان اإلنصاف في خططنا إلعادة فتح المدارس؟
ما هي توصيات  VDOEفيما يتعلق بالجدول الزمني إلعادة فتح المدارس؟
هل تخطط مدارس  ACPSإلعادة إفتتاح المدارس بشكل يتماشى مع توصيات  VDOEهذه؟

● هل توصي  VDOEبالمدرسة الصيفية؟
شاهد فيديو األسئلة واالجوبة أو إطلع على األجوبة لهذه األسئلة في تحديثات األسئلة شائعة الطرح.
تتوفر المزيد من المعلومات ،بما في ذلك األسئلة شائعة الطرح ،في قسم التخطيط إلعادة فتح المدارس على موقع ACPS-
 at-Homeااللكتروني تحت عالمة التبويب " Update Centerمركز التحديث".

االحتفال بالمتقاعدين لدينا
أنه ذلك الوقت من العام الذي نودع فيه بعض موظفينا ونتمنى لهم حظا ً سعيداً وهم يبدأون المرحلة التالية من حياتهم .لقد كان
االحتفال عبر شبكة اإلنترنت هذا العام .شاهد اآلن:

نتائج إستبياننا السريع الثاني هنا
لقد تلقينا  77،607إستجابة على إستبياننا السريع الثاني للفترة مابين  8يونيو/حزيران و  71يونيو/حزيران 7،681 :من
الكادر 0،101 ،من الطالب ،و  0،070من أولياء األمور .حصل اإلستبيان على ما يقرب من  7677رد من أولياء األمور
بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية ،بزيادة  077إستجابة عن اإلستبيان السريع األول في شهر مايو/أيار.
لقد كان هناك مستوى عالي من الرضا بشأن االجتماعي والعاطفي المُقدم من قبل مدارس  ،ACPSلكن مازالت هناك حاجة
للتركيز على التعليم ،الروابط المدرسية ،التواصل بين المعلم/المدرسة ،والصحة االجتماعية والعاطفية ألصحاب العالقة.
مجاالت القوة:
● أستمر أولياء األمور بنسبة ( ،)%08الطالب بنسبة ( )%80وأفراد الكادر بنسبة ( )%87باإلشادة بوجود مستوى
عالي من الرضا بشأن الدعم التعليمي واألكاديمي.
● كما أعرب غالبية أولياء األمور بنسبة ( ،)%01الطالب بنسبة ( )%00وأفراد الكادر بنسبة ( )%80أيضا ً عن
إرتياحهم بشأن الدعم االجتماعي والعاطفي ،على الرغم من إنخفاضها قليالً خالل الفترة مابين اإلستبيانين.
● يستمر أفراد الكادر بسبة ( )٪86والطالب بنسبة ( )٪06في تولي زمام األمور بشكل جيد.
مجاالت التركيز المستمر:
كانت نتائج الجولة الثانية مثل الجولة األولى إلى حد كبير .لم تتحسن مجاالت التركيز المحددة في الجولة األولى (مشاركة
الطالب في المقام األول) بين االستبيانين األول والثاني ،وفي الواقع فقد انخفضت قليالً.
● أشار المعلمون إلى وجود مشاركة أقل للطالب في الجولة الثانية ،حيث أفاد مانسبته  ٪ 60منهم عن مشاركة أقل
من نصف الطالب لديهم في الفصل خالل األسبوع الماضي (مقارنة بنسبة  ٪ 01في الجولة األولى).
● كما انخفض الشعور باالرتباط بين العوائل والمعلمين ( ٪01إلى  ٪07للطالب الذين يشعرون بالتواصل مع
المعلمين ٪87 ،إلى  ٪01ألولياء االمور الذين يشعرون بالتواصل مع المدرسة ،و  ٪68إلى  ٪60للمعلمين الذين
يشعرون بالتواصل مع الطالب).
يتم استخدام النتائج للمساعدة في تنفيذ خطة التعلم الصيفي ( )0.7والتخطيط إلعادة فتح المدارس (.)1.7

ستتم مشاركة البيانات مع فرق التخطيط متعددة الوظائف إلعادة فتح المدارس ،بما في ذلك نتائج التعليقات المفتوحة من
المشاركين حول ما ينبغي أن تركز عليه مدارس  ACPSلجعلهم يشعرون بالراحة عند العودة إلى المدرسة .كما يتم استخدام
البيانات أيضا ً لتحري وإبراز أية أوجه لعدم المساواة.
سيتم نشر التقرير الكامل على موقع  ACPS-at-Homeاأللكتروني حال توفره.

شاهد إجتماع المجلس التعليمي ليوم الجمعة
أكد المجلس التعليمي لمدينة اإلسكندرية خالل اجتماعه يوم الجمعة على موقفه ضد العنصرية في يوم  Juneteenthمن
خالل التوقيع على قرار يدين العنصرية الممنهجة ويؤكد االلتزام بالمساواة في التعليم لجميع الطالب ،العوائل والكادر.
صوّ ت المجلس التعليمي باإلجماع بالموافقة على القرار في  - Juneteenthوهو اليوم المعروف باسم يوم الحرية ،الذي
يكرم نهاية الرق في الواليات المتحدة.
كما ناقش المجلس التعليمي:
●
●
●
●

المشاريع الصيفية للمؤسسات التعليمية
تعديل التقويم للسنة الدراسية  6767-6767لمدرسة .Samuel W. Tucker Elementary School
اعتماد الكتب الدراسية الجديدة لمادة الدراسات االجتماعية
نتائج إستبيان  COVID-19السريع الثاني

إذا فاتتك مشاهدة اإلجتماع مباشرة ،فال زال بإمكانك مشاهدته .شاهد إجتماع المجلس التعليمي وإطلع على جدول األعمال.
يمكن إيجاد معلومات حول كيفية تقديم اآلراء والمالحظات إلى المجلس التعليمي على الصفحة األلكترونية الخاصة بإجتماعات
المجلس التعليمي.

ساعات جديدة لخطوط ثنائية اللغة لتوفير المعلومات ألولياء األمور
ستكون خطوط مركز  FACEثنائية اللغة لتوفير المعلومات ألولياء األمور اآلن متاحة أيام األثنين  -الجمعة من الساعة  9صباحا ً 7 -
من بعد الظهر
●

للغة اإلسبانية/اإلنجليزية ،أتصل على الرقم 571-775-9719

●

للغة األمهرية/اإلنجليزية ،أتصل على الرقم 703-927-6866

●

للغة العربية/اإلنجليزية ،أتصل على الرقم 703-927-7095

تغييرات مهمة في توزيع المواد الغذائية ليوم  2يوليو/تموز الذي سيصادف خالل عطلة
نهاية األسبوع
سوف لن تعمل مواقع توزيع المواد الغذائية والمواقع المستحدثة يوم الجمعة 1 ،يوليو/تموز قبل عطلة عيد االستقالل.
ومع ذلك ،سيتم توفير وجبات طعام إضافية يوم األربعاء 7 ،يوليو/تموز لتغطية فترة العطلة التالية .سيتم استئناف الخدمة
اإلعتيادية لتوزيع وجبات الطعام يوم االثنين 6 ،يوليو/تموز.
جديد! أضافت مدارس  ACPSإلى برنامجنا وجبة طعام إضافية لعطلة نهاية األسبوع .أن وجبات الطعام الموزعة أيام الجمع
في جميع مواقع توزيع المواد الغذائية والمواقع المستحدثة سوف تكون كافية لتغطي وجبات يوم الجمعة ،السبت واألحد اآلن.

سوف تستمر مدارس  ACPSفي إتباع األسلوب الحالي لتوزيع المواد الغذائية خالل فصل الصيف ولغاية  67أغسطس/آب
.6767
للحصول على جميع المعلومات حول توزيع الغذائية ،يرجى اإلطالع على صفحة الحصول على المواد الغذائية على موقع
 ACPS-at-Homeاأللكتروني.
-لدى مدارس  ACPSعدة مواقع لتوزيع وجبات الطعام في جميع أنحاء مدينة اإلسكندرية لجميع طالب مدارس ACPS

واألطفال فوق سن الثانية.
مواقع توزيع وجبات الطعام الجاهزة:
تتوفر وجبات الفطور ،الغداء والوجبات الخفيفة الجاهزة أيام االثنين ،األربعاء والجمع بين الساعة  9صباحً ا والساعة 76

ظهرً ا في المواقع التالية:
●

William Ramsay Elementary School
5700 Sanger Avenue, Alexandria, VA 22311

●

Francis C. Hammond Middle School
4646 Seminary Road, Alexandria, VA 22304

●

Cora Kelly School for Math, Science and Technology
3600 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305

●

Jefferson-Houston PreK-8 IB School
1501 Cameron Street, Alexandria, VA 22314

●

T.C. Williams High School
3330 King Street, Alexandria, VA 22304

كما تتوفر في الموقع "المستحدثة" التالية:
●

Mason Apartments at South Reynolds Street, Alexandria, VA 22304
 77:10إلى  77:70صباحا ً أيام األثنين ،األربعاء والجمع

●

Brent Place Apartments at 375 South Reynolds Street, Alexandria, VA 22304
 77:67إلى  77:07صباحا ً أيام األثنين ،األربعاء والجمع

● Ruby Tucker Family Center at 322 Tancil Court, Alexandria, VA 22314
 77:10إلى  77:70صباحا ً أيام األثنين ،األربعاء والجمع
●

Community Lodgings at 607 Notabene Drive, Alexandria, VA 22305
 77:10إلى  77:70صباحا ً أيام األثنين ،األربعاء والجمع

●

Old Towne West Apartments (parking lot) at 500 South Alfred Street, Alexandria,
VA 22314
 77:67إلى  77:07صباحا ً أيام األثنين ،األربعاء والجمع

● Corner of Florence Drive and Four Mile Road, Alexandria, VA 22305
 77:10إلى  77:70صباحا ً أيام األثنين ،األربعاء والجمع
●

The Fields at 4309 Duke Street, Alexandria, VA 22304
 77:10إلى  77:70صباحا ً أيام األثنين ،األربعاء والجمع

●

Bennington Crossing Apartments at 441 North Armistead Street, Alexandria, VA
22312
 77:07إلى فترة الظهيرة أيام األثنين ،األربعاء والجمع

ال توجد هناك حاجة للتسجيل من أجل الحصول على وجبات الطعام.
تتألف وجبات الطعام من وجبات الفطور ،الغداء والوجبات الخفيفة التي تتضمن ،على سبيل المثال ،فواكه وخضراوات
طازجة وسندويتشات تكفي لعدة أيام.
مالحظة :لن يتم توزيع المواد الغذائية أيام الثالثاء أو الخميس .الغرض من تحديد أيام للتوزيع هو لدعم ممارسة الحفاظ على
المسافات بين األفراد والحد من التجمعات اإلجتماعية .سيتم تقديم وجبات طعام تكفي لمدة يومين خالل يومي االثنين
واألربعاء ،كما سيتم تقديم وجبات طعام تكفي لمدة ثالثة أيام خالل أيام الجمع.
موارد أخرى للمواد الغذائية في مدينة اإلسكندرية
للتعرف على أماكن وأوقات عمل مخازن المواد الغذائية في مدينة اإلسكندرية  ،يرجى بزيارة الموقع األلكتروني
.
 www.hungerfreealexandria.comأو اإلتصال على رقم الهاتف
هل هناك أسئلة؟ أو تحتاج إلى خدمة الترجمة الفورية؟
أرسل سؤالك إلينا باللغة اإلسبانية ،العربية او األمهرية إلى:
● أرسل رسالة نصية  ACPSMEALSعلى الرقم ( 090909للغة اإلنجلزية واإلسبانية)
● أتصل أو ارسل رسالة نصية على الرقم ( 703-927-6866للغة األمهرية)
● أتصل أو ارسل رسالة نصية على الرقم ( 703-927-7095للغة العربية)
أو
أتصل على خطوط مركز  FACEثنائية اللغة لتوفير المعلومات ألولياء األمور:
● للغة اإلسبانية ،أتصل على الرقم  ،571-775-9719من األثنين-الجمعة ( 9:77صباحا  0:77 -مساءً)
● للغة األمهرية ،أتصل على الرقم  ،703-927-6866من األثنين-الجمعة ( 9:77صباحا  7:77 -من بعد الظهر)
● للغة العربية ،أتصل على الرقم  ،703-927-7095من الثالثاء-الخميس ( 9:77صباحا  0:07 -من بعد الظهر)
تذكيرات حول السالمة:

يرجى تذكر ممارسة مهارات التباعد االجتماعي أثناء تواجدكم في موقع توزيع المواد الغذائية من خالل الحفاظ على مساحة
شخصية لمسافة ستة أقدام بينك وبين العوائل أو األفراد اآلخرين.
ينبغي على أي شخص يعاني من أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل الحمى ،سيالن األنف ،التهاب الحلق ،السعال
أوصعوبة التنفس في يوم توزيع المواد الغذائية أو خالل فترة  61ساعة السابقة أن ال يحضر إلى موقع توزيع المواد الغذائية
ولكن ينبغي عليه اإلتصال بمقدم الرعاية الصحية بدالً من ذلك .إذا لم يكن لديك طبيب رعاية أولية وغير مسجل في عيادة،
عندها يمكنك االتصال بمركز الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ.

إستمرار فتح المركز الصحي للمراهقين
اليزال المركز الصحي للمراهقين في مدرسة T.C. Williams High Schoolمفتوحا ً خالل ساعات العمل اإلعتيادية أيام
األثنين ولغاية الجمعة لجميع ساكني مدينة اإلسكندرية الذين تتراوح إعمارهم بين  79-76عام .يتم تقديم جميع الخدمات في
العيادة وفي حال كان الطالب يعاني من مرض مع درجة حرارة مرتفعة ( 777.7أو أكثر) عندها سوف تتم معاينته بأسلوب
الفيديو لتقديم الخدمات الصحية عن بعد .يمكن تحديد موعد عبر الهاتف من خالل االتصال على .703-746-4776

تحديثات مقدمة من دائرة صحة مدينة اإلسكندرية
تحث مدينة اإلسكندرية ودائرة صحة مدينة اإلسكندرية بشدة الجميع على اتباع االوامر الصادرة من الوالية بالبقاء في
المنزل باستثناء المشاوير األساسية مثل شراء الطعام والرعاية الطبية واإلبتعاد مسافة  6أقدام عن اآلخرين عند التواجد في
األماكن العامة .يعتمد جيرانكم وأحبائكم عليكم للحد من انتشار فيروس  .COVID-19يمكن اإلتصال في حال وجود أسئلة
أخرى حول فيروس  ،COVID-19على خط المعلومات الساخن بشأن فيروس  COVID-19لمدينة اإلسكندرية على رقم
الهاتف  703-746-4988خالل أيام األسبوع من الساعة  9صباحً ا حتى الساعة  6مساءً.
يمكن اإلطالع على المزيد من التحديثات من خالل الدخول على الرابط التالي .www.alexandriava.gov/Coronavirus

التعامل مع المخاوف والشكوك التي تصاحب فيروس COVID-19
يمكن اإلطالع على صفحة التعامل مع المخاوف والشكوك التي تصاحب فيروس  COVID-19على الموقع األلكتروني لمدينة
اإلسكندرية التي تتضمن دليل موارد الصحة العامة بشأن فيروس .COVID-19

هل ترغب في تقديم المساعدة؟
يرجى األخذ بنظر اإلعتبار التبرع من خالل منظمة  ACT For Alexanderiaو  Covid-19 Response Fundإذا
كنت قادراً على ذلك.
ينبغي على أفراد المجتمع الذين يرغبون في التطوع التواصل من خالل الموقع األلكتروني
 www.volunteeralexandria.orgأو رقم الهاتف  703-836-2176للتسجيل في أية فرص إضافية ممكنة للتطوع.

دعم مشاكل الصحة العقلية
استمرارية الدعم المدرسي واإلرشاد األكاديمي
سيكون كادر فريق الدعم المدرسي للطالب  ،بما في ذلك المستشارون التربويون في المدرسة ،ممرضات المدرسة ،أخصائيو
علم النفس في المدرسة ،الباحثون اإلجتماعيون في المدرسة متواجدون خالل ساعات المدرسة طوال فترة اإلغالق .سيقوم
الكادر بالتواصل مع الطالب وعوائلهم أيام االثنين إلى الجمعة ،من الساعة  8:07صباحً ا وحتى الساعة  0:07من بعد الظهر.
كما سيتواجد أيضا ً أفراد كادر قسم المساواة والبرامج البديلة من قسم شؤون الطالب خالل هذه الفترة حيث يمكن االتصال بهم
من خالل البريد الصوتي وعلى عنوان البريد األلكتروني student_services@acps.k12.va.us
الدعم في حاالت الطوارئ
إذا كانت هناك أزمة أو حالة طارئة أثناء فترة اإلغالق  ،عندها يمكن للطالب والعوائل الوصول إلى الدعم أدناه:
● الرسائل النصية والروابط األلكترونية في حالة األزمات:

○ أرسل رسالة نصية CONNECT :على الرقم85511
○ إتصل على الرقم703-527-4077 :
● برنامج  Safe Placeفي مدينة اإلسكندرية

● خدمات الصحة العقلية الطارئة في مدينة اإلسكندرية على مدار الساعة

● دائرة صحة مدينة اإلسكندرية و معلومات اإلتصال بدائرة صحة مدينة اإلسكندرية AHD
● مستشفى  INOVAفي اإلسكندرية (صالة الطوارئ)

نحن نعلم أن هذا وقت صعب .سوف تواصل مدارس  ACPSمشاركة المعلومات من خالل الموقع األلكتروني لمدارس
 ACPSووسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني .يرجى عدم التردد في التواصل مع المستشار التربوي للطالب أو
األخصائي االجتماعي في المدرسة في حال وجود أية أسئلة.

تذكيرات صحية
ال تشعر أنك بخير؟
اتصل بطبيب الرعاية الصحية األولية الخاص بك .ليس لديك تأمين صحي؟ إتصل بدائرة صحة المنطقة على رقم الهاتف

.703-535-5568

هناك أسئلة أو مخاوف أو ترغب في تقديم اآلراء والمالحظات؟ أتصل بنا.

حافظ على صحتك!
أغسل يديك دائماً .الصابون العادي يفي بالغرض.

