نشرة  ACPS Expressاالخبارية ليوم  :1212/21/9اكمل نموذج
تحديد خيار العائلة قبل يوم الجمعة.
العناوين البارزة لهذا االسبوع






أصوات الطالب مهمة :بدء خطتنا للبحث عن أسماء جديدة للمدارس
الفرصة االخيرة :اكمل نموذج تحديد خيار العائلة قبل يوم الجمعة
إجتماعات المجتمع حول إعادة فتح المدارس
الوصول إلى المواد الغذائية  -االستمرار بتوزيع وجبات الطعام المجانية لجميع الطالب حتى نهاية العام الدراسي
تذكير بإتباع تعليمات السالمة في ساحات اللعب

عوائل طالب ومجتمع مدارس مدينة االسكندرية الحكومية  ACPSاالعزاء،
مع اقتراب العطلة الشتوية ،فإنني أود هنا أن أُعرب عن خالص شكري لمجتمع مدارس  ACPSمن طالب ،كوادر وعوائل
على صبرهم ،تفهمهم وثباتهم الذي أظهروه خالل ما يمكن وصفه على انه أكثر االوقات تحديا ً في تاريخ التعليم في الواليات
المتحدة .لقد تسبب الوباء بتعطيل حياتنا من دون اي خطأ من جانبنا ،إال اننا مستمرون بالتحلى بالصبر وبذل قصارى جهدنا
التخاذ القرارات االكثر مالئمة .احياناً ،يبدو االمر كما لو كنت تتقدم خطوة واحدة الى األمام نحو المجهول ثم التراجع
خطوتين إلى الوراء .رغم انها بالتأكيد عملية محبطة ،إال اننا نبقى متفائلين من أجل أطفالنا في عام  0202تاركين عام 0202
خلفنا من دون أن ننسى الدروس التي تعلمناها.
اسمحوا لي أن أؤكد لكم أننا مستمرون في العمل بال كلل من أجل االلتزام بالجدول الزمني المعدل للعودة الى المدارس ،والذي
يرى حاليا ً قدرة جميع الطالب على العودة إلى التعلم المباشر في المدارس منتصف شهر فبراير/شباط ،وذلك حسب مقاييس
صحة المجتمع لدينا .لذلك ،هل لي أن أذكركم اليوم وأرجو منكم إكمال نموذج تحديد خيار العائلة من خالل حساب
 PowerSchool Parent Accessالخاص بكم إذا لم تكونوا قد فعلتم ذلك بعد .الموعد النهائي لذلك هو الساعة  22:11من
مساء يوم الجمعة الموافق  22ديسمبر/كانون االول .هذه المعلومات ذات أهمية كبيرة في مساعدتنا على ترسيخ خططنا
االنتقالية لكل مدرسة ،فصل دراسي وطالب.
اليوم ،أنا متحمس لرؤية إلبدء في المرحلة الثانية من مشروع الهوية ،والتي تحدد عملية اختيار األسماء الجديدة لمدرستي
 T.C. Williams High Schoolو .Matthew Maury Elementary Schoolهذا عمل يستحق حقا ً أن نفخر به وأنا
أتطلع إلى رؤية االقتراحات التي يُقدمها طالبنا ومجتمعنا الرائع من أجل مشاركتها مع المجلس التعليمي.
أرجو منكم المحافظة على سالمتكم وصحتكم والبقاء على تواصل.
rD. sDnrhDt H. C yrogerG rD
المدير العام للمنطقة التعليمية

أصوات الطالب مهمة :بدء خطتنا للبحث عن أسماء جديدة للمدارس
بعد عملية تشاور ومشاركة مجتمعية فاعلة ،أصبح لدى مدارس  ACPSاآلن تفويضا ً للمضي قدما ً إلى المرحلة الثانية من
مشروع الهوية للنظر في أسماء جديدة لكل من مدرستي  T.C. Williams High Schoolو Matthew Maury
 .Elementary Schoolسوف تضمن المرحلة الثانية من مشروع الهوية  -اختيار األسماء الجديدة  -مشاركة الجميع من
طالب ،كوادر ،خريجين ،عوائل ،وأفراد مجتمع.
واألهم من ذلك ،فإننا نريد إبقاء الجيل القادم وأصوات طالبنا في صميم هذه العملية .من أجل مساعدة المجتمع في أقتراح
اسماء لكال المدرستين ،فإننا ندعو الطالب للمشاركة في حملة تبدأ اليوم لكتابة مقاالت /عمل ملصقات طالبية تتضمن أسماء،
من أجل النظر فيها من قبل المجتمع .نظراً لكون هذه االقتراحات هي اقتراحات مقدمة من قبل الطالب ،فسيتم دعوة مجتمعنا
ايضا َ لتقديم أسماء إذا كانت لديهم أسماء أخرى يرغبون أن يتم النظر فيها كجزء من العملية.
شاهد هذا الفيديو للتعرف على الجدول الزمني وعملية اختيار أسماء جديدة للمدارس:

جميع طالب مدارس  ACPSهم مدعوون لتقديم اسم ،وذلك تماشيا ً مع المعايير الموضحة في سياسة  FFلمدارس ACPS
( (PDFوالالئحة .)PDF( FF-R

يسمح المجلس التعليمي بتسمية المدرسة تيمنا ً باسم:
شخص :رؤساء الواليات المتحدة ،شخصيات تاريخية في والية فيرجينيا ،أو أفراد معينين قدموا مساهمات كبيرة وغير
إعتيادية لمدينة اإلسكندرية من حيث التعليم ،الخدمة العامة ،أو المشاركة في األنشطة المدنية أو الثقافية لفترة طويلة من
الزمن .ال يسمح بإختيار أسماء لموظفين فاعلين /حاليين في مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية.

مكان :أماكن أو أحداث تاريخية ذات صلة بالمؤسسة التعليمية أو موقعها.
مالحظة :ال تقتصر أسماء المدارس على هذه الفئات حيث يمكن تقديم اقتراحات أخرى وسوف يتم النظر فيها .ينبغي تجنب
أسماء المدارس التي يمكن ان تسبب لبسا ً مع مرافق عامة أخرى في اإلسكندرية أو مع مناطق أخرى مجاورة ومناطق أخرى
في والية فرجينيا.
ينبغي على الطالب تقديم مقال قصير ( 022كلمة أو أقل) أو ملصق يشرح أو يوضح سبب اعتقادهم بوجوب اختيار ذلك
االسم ألي من مدرستي  T.C. Williams High Schoolو .Matthew Maury Elementary Schoolيرجى تشجيع
الطالب على البحث عن أسماء وإرسال مشاركاتهم من خالل نموذج ترشيح أسم مدرسة ضمن مشروع الهوية .سيتم قبول
المشاركات إبتدا ًء من يوم  1ديسمبر/كانون االول  0202ولغاية الساعة  22:11من مساء يوم  8يناير/كانون الثاني .0202
طالبنا :يرجى تقديم مشاركاتكم
يرجى مراجعة المعايير والقواعد في سياسة  )PDF( FFوالالئحة  )PDF( FF-Rقبل تقديم االسم.
اقرأ عن عملية المشاركة الكاملة للمرحلة الثانية من مشروع الهوية  -اختيار األسماء.

هذه هي الفرصة األخيرة :اكمل نموذج تحديد خيار العائلة قبل يوم الجمعة
نأمل أن تكون قد وصلتك معلومات إكمال نموذج تحديد خيار العائلة .لديك الوقت لغاية يوم الجمعة 22 ،ديسمبر/كانون االول
لمشاركة خيارك بشأن إختيار التعلم المختلط أو التعلم االفتراضي لكل طفل من أطفالك المسجلين في مدارس .ACPS
سوف يساعدنا اختيارك في تحسين خططنا إلعادة فتح المدارس.
يرجى مراجعة معلوماتنا حول خيارات التعلم الهجين مقابل خيارات التعلم االفتراضية ،ثم أفسح المجال لبعض الوقت إلكمال
النموذج لمشاركتنا اختيارك هذا اليوم بخصوص نية الطالب في العودة إلى الفصول الدراسية بد ًء من شهر يناير/كانون الثاني
.0202
فيما يلي الخياران المتاحان لك إلكمال نموذج تحديد خيار العائلة:
اكمال نموذج تحديد خيار العائلة في حساب .PowerSchool Parent Access
اقرأ التعليمات الكمال النموذج .مالحظة :ينبغي عليك استخدام حساب  PowerSchool Parent Accessإلكمال النموذج.
ال يمكنك الوصول الى النموذج من خالل حساب  PowerSchoolللطالب .اذا كنت بحاجة الى مساعدة في إعداد حساب ولي
األمر أو الوصول إليه ،عندها يرجى مراجعة صفحة  PowerSchool Parent Accessااللكترونية.
أو
أتصل بخط المساعدة لنموذج  Virtual PLUS+أيام االثنين الى الجمعة من الساعة  9صباحا ً  4 -عصراً للحصول على
مساعدة في اكمال نموذج تحديد خيار العائلة:
● اللغة اإلنجليزية703-844-1763 :
● اللغة اإلسبانية703-844-3424 :
● اللغة األمهرية703-927-6866 :
● اللغة العربية703-927-7095 :

شاهد هذا الفيديو لكي تتعرف على كيفية إكمال تعبئة نموذج تحديد خيار العائلة في حساب PowerSchool Parent
( Accessأو شاهد هنا باللغة االسبانية):

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول اكمال نموذج تحديد خيار العائلة و االسئلة شائعة الطرح الخاصة بنا.

إجتماعات المجتمع حول إعادة فتح المدارس:
شكراً لكل من انضم إلى اجتماعات الكادر ،الطالب والمجتمع األسبوع الماضي.
شاهد فيديوات جميع االجتماعات على الموقع األلكتروني لمدارس .ACPS

تم بالفعل نشر اجوبة لبعض األسئلة شائعة الطرح ،وسوف نقوم بإضافة فيديوات حول مواضيع رئيسية في األيام القليلة
القادمة.

الوصول إلى المواد الغذائية  -االستمرار بتوزيع وجبات الطعام المجانية لجميع الطالب
حتى نهاية العام الدراسي
أعلنت وزارة الزراعة في الواليات المتحدة ووزارة التربية والتعليم في والية فيرجينيا أن برنامج توزيع وجبات الطعام
المجانية الخاص بهم سوف يستمر لغاية نهاية العام الدراسي .0202-0202
سوف يستمر جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  28 - 0عاماً ،سواء كانوا مسجلين في مدارس  ACPSأم ال ،في
الحصول على وجبات الطعام في مواقع توزيع المواد الغذائية التابعة لمدارس .ACPS
تذكير بشأن العطلة الشتوية:
ستكون جميع مواقع توزيع وجبات الطعام التابعة لمدارس  ACPSمفتوحة خالل األيام/الساعات اإلعتيادية لغاية يوم الجمعة،
 28ديسمبر/كانون األول وستكون مغلقة خالل العطلة الشتوية ،بدء من يوم  02ديسمبر/كانون االول ولغاية يوم 2
يناير/كانون الثاني.
استالم حزم وجبات الطعام للعطلة الشتوية:
بالنسبة لهؤالء الذين طلبوا الحصول على حزم وجبات الطعام للعطلة الشتوية ،التنسوا استالمها يوم الخميس21 ،

ديسمبر/كانون االول في موقع االستالم الذي اخترته.
--لدى مدارس  ACPSعدة مواقع لتوزيع وجبات الطعام في جميع أنحاء مدينة اإلسكندرية لجميع طالب مدارس ACPS

واألطفال فوق سن الثانية.إطلع على خارطة بمواقع توزيع المواد الغذائية.
مواقع توزيع وجبات الطعام الجاهزة:
تتوفر وجبات الطعام الجاهزة أيام االثنين ،األربعاء والجمع بين الساعة  1::2صباحا ً والساعة  20ظهراً 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

●

Mount Vernon Community School
2601 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305

●

Patrick Henry K-8 School
4643 Taney Avenue, Alexandria, VA 22304

●

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

كما تتوفر أيام األثنين ،األربعاء والجمع في المواقع "المستحدثة" التالية:

●

Mason Apartments at South Reynolds Street, Alexandria, VA 22304
 22:01إلى  22:21صباحاً.

●

Brent Place Apartments at 375 South Reynolds Street, Alexandria, VA 22304
 22:12-22:02صباحاً.

●

Ruby Tucker Family Center at 322 Tancil Court, Alexandria, VA 22314
 22:21-22:01صباحاً.

●

Community Lodgings at 607 Notabene Drive, Alexandria, VA 22305
 22:21-22:01صباحاً.

●

Old Towne West Apartments (parking lot) at 500 South Alfred Street, Alexandria, VA 22314
 22:12 - 22:02صباحاً.

●

Corner of Florence Drive and Four Mile Road, Alexandria, VA 22305
 22:01إلى  22:21صباحاً.

●

The Fields at 4309 Duke Street, Alexandria, VA 22304
 22:01إلى  22:21صباحاً.

●

Bennington Crossing Apartments at 441 North Armistead Street, Alexandria, VA 22312
 22::2صباحا ً لغاية فترة الظهيرة.

●

2727 Duke Street (behind Bank of America), Alexandria, VA 22314
 22:01إلى  22:21صباحا ً

ال توجد هناك حاجة للتسجيل من أجل الحصول على وجبات الطعام.
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 .703-662-1067

هل هناك أسئلة؟ أو تحتاج إلى خدمة الترجمة الفورية؟
أرسل سؤالك إلينا باللغة اإلسبانية ،العربية او األمهرية إلى:
● أرسل رسالة نصية  ACPSMEALSعلى الرقم ( 111111للغة 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 ،أيام األثنين  -الجمعة من الساعة  1صباحا ً -
 2من بعد الظهر:
● للغة اإلسبانية ،أتصل على الرقم 571-775-9719
● للغة األمهرية ،أتصل على الرقم 703-927-6866
● للغة العربية ،أتصل على الرقم 703-927-7095
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  00ساعة 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.

تذكير بإتباع تعليمات السالمة في ساحات اللعب
إذا كنت متجها ً إلى ساحات اللعب في مدارسنا ،عندها يرجى التنسى انه ينبغي على الجميع ارتداء غطاء الوجه إلتزاما ً بقانون
مدينة اإلسكندرية .سوف ترى الفتات في كل مدرسة للتذكير.

تحديثات مقدمة من دائرة صحة مدينة اإلسكندرية
لإلطالع على جميع التحديثات ،أذهب إلى .www.alexandriava.gov/Coronavirus

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::2صباحا ً وحتى الساعة  :::2من بعد الظهر.
كما سيتواجد أيضا ً أفراد من كادر قسم اإلنصاف وشؤون 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 نصيةCONNECT to 85511 :
○ 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 ان 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؟ اتصل بنا.

