نشرة  ACPS Expressاالخبارية ليوم  :0202/4/7لوحة معلومات
جديدة لـ  ACPS COVID-19وجلسات المجتمع القادمة
العناوين البارزة لهذا االسبوع:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

شاهد تصويت المجلس التعليمي على اختيار االسماء النهائية للمدارس
لوحة معلومات جديدة لمدارس  ACPSبشأن COVID-19
إرشادات التباعد الجسدي في مدارسنا
انضم إلى أعضاء المجلس التعليمي ومسؤولي مدارس  ACPSفي جلسة مجتمعية لإلجابة على أسئلة بشأن التعلم
المختلط والتخطيط للصيف والخريف
أجتماعات دائرة صحة مدينة اإلسكندرية بشأن  COVID-19في المجلس البلدي 31-31 ،ابريل/نيسان
اإلعالن عن الفائز بمنحة دراسية قدرها  14،444دوالر
تتويج منتخب  Titanلكرة القدم بطالً للمنطقة!
حصول طالب على جائزة شرفية في مسابقة  C-SPANلألفالم الوثائقية
تكريم اثنين من قادة ACPS
فحوصات السمع والبصر للطالب

عوائل طالب ومجتمع مدارس مدينة االسكندرية الحكومية  ACPSاالعزاء،
اسمحوا لي أوالً أن أرحب بعودتكم جميعا ً من عطلة ربيعية اتمنى انها قد كانت سعيدة وصحية .أتمنى أن يشعر الجميع
باالنتعاش واالستعداد ألسبوع حافل.
هذا أسبوع مهم في تاريخ مدارس  .ACPSسوف يقوم المجلس التعليمي في مدينة اإلسكندرية مساء يوم غد بالتصويت على
اختيار األسماء الجديدة لكل من مدرستي  T.C. Williams High Schoolو Matthew Maury Elementary
 .Schoolأن هذا يمثل بداية حقبة جديدة لمنطقتنا التعليمية حيث يستمر العمل لضمان توفير فرص متكافئة لجميع الطالب
والكوادر ،والعمل على تعزيز بيئة تعليمية محترمة تعكس هويتنا وأين يكمن مستقبلنا .أود أن اتقدم بالشكر لجميع من اتاح
الوقت ليكون جز ًء من هذه العملية الهامة.
كما نحتفل ايضا ً هذا االسبوع ببعض المسؤولين االدارييين البارزين في منطقتنا التعليمية! يرجى االنضمام إلي في تقديم الشكر
الى المدراء المساعدين الرائعين على مساهماتهم في مدارسنا وكل ما يقدمونه للطالب ،العوائل والكوادر ،وذلك خالل أحتفالنا
باالسبوع الوطني للمدراء المساعدين.
باإلضافة إلى ذلك ،أود أن أتحدث عن اإلرشادات الجديدة لمراكز السيطرة على االمراض والوقاية منها  CDCبشأن التباعد
الجسدي في المدارس والتي تنص على امكانية تقليل المسافة الفاصلة بين الطالب في الفصول الدراسية من ستة أقدام إلى
ثالثة أقدام مع وجود تهوية فاعلة واستخدام الكمامة .في هذا الوقت ،نحن نحافظ على مسافة ستة أقدام من التباعد الجسدي
ومستمرون في العمل لتحديد كيفية تأثير اإلرشادات المنقحة على مدارس  ACPSوما يعنيه هذا من إضافة المزيد من الطالب
إلى الفصول الدراسية للتعليم المختلط .انظر أدناه لإلطالع على تفاصيل بشأن األسئلة الجديدة شائعة الطرح حول التباعد

الجسدي ،لوحة المعلومات الجديدة لمدارس  ACPSبشأن  ،COVID-19أجتماعين للمجتمع تقدمها دائرة صحة مدينة
اإلسكندرية في المجلس البلدي ،والتي سيتم عقدها بالشراكة مع مدارس  ،ACPSفي  31و  31أبريل/نيسان.
حافظوا على سالمتكم ،صحتكم ،وابقوا على تواصل.
Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.

المدير العام للهيئة التعليمية

شاهد تصويت المجلس التعليمي على اختيار االسماء النهائية للمدارس

سوف يقوم المجلس التعليمي في مدينة اإلسكندرية بالتصويت على أختيار االسماء الجديدة لمدرستي T.C. Williams High
 Schoolو Matthew Maury Elementary Schoolفي اجتماعه ليوم غد ،الخميس الموافق  8ابريل/نيسان والذي يبدأ
في الساعة  5مساءً .يمكن مشاهدة اجتماع المجلس التعليمي مباشرة عبر االنترنت وعلى قناة  ACPSالتلفازية رقم  13على

الكابل.
يتبع هذا التصويت التاريخي عملية شاملة إلشراك الطالب ،الكوادر ،الخريجين والمجتمع فيما يطلق عليه مشروع الهوية.
تبلغ تقديرات التكلفة لتنفيذ تغيير االسم في مدرسة T.C. Williamsحوالي  105444دوالر ،وتقديرات التكلفة لتنفيذ تغيير
أسم مدرسة  Matthew Mauryتزيد قليالً عن  5444دوالر .سوف يتم استخدام االسماء الجديدة للمدارس بشكل رسمي بد ًء
من  3يوليو/تموز .0403

لوحة معلومات جديدة لمدارس  ACPSبشأن COVID-19
نود التأكيد لكم على ان صحة جميع افراد الكادر ،الطالب وعوائلنا هي أولوية قصوى لمدارس  .ACPSتوفر لوحة
المعلومات الجديدة لمدارس  ACPSبخصوص  COVID-19بيانات حاالت االصابة بد ًء من  3مارس/آذار  0403وسيتم
تحديثها بعد ظهر كل يوم اثنين قبل الساعة  1مساءً.
تعرف على لوحة معلومات  ACPSبخصوص COVID-19

للحصول على معلومات وطرح األسئلة بخصوص  COVID-19في مدينة اإلسكندرية ،بما في ذلك التعرف على مواقع
اجراء فحص  COVID-19المجاني ،يرجى زيارة صفحة  COVID-19على الموقع اإللكتروني لدائرة صحة مدينة
اإلسكندرية .يمكن االطالع على مخطط تفاعلي يضم تفاصيل متوسط أعداد االصابة بفيروس  COVID-19لمدة سبعة أيام،
عدد حاالت االصابة اليومية والتراكمية والوفيات في مدينة اإلسكندرية على الموقع االلكتروني لمدينة اإلسكندرية .يمكن
االطالع على مقاييس  CDCللمراحل الدراسية  K-12من خالل الدخول على الموقع االلكتروني لوزارة الصحة في والية
فيرجينيا.

إرشادات التباعد الجسدي في مدارسنا
توصي أحدث اإلرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCبأنه ،مع استخدام الكمامات،
يتوجب على الطالب المحافظة على مسافة ال تقل عن ثالثة أقدام في الصف الدراسي .لقد عملت مدارس  ACPSبشكل وثيق
مع دائرة صحة مدينة اإلسكندرية ( )AHDلتنفيذ تدابير التخفيف الصحي للحد من انتشار المرض في مدارسنا ،بما في ذلك
وضع الالفتات واتباع اإلجراءات للمساعدة في حماية جميع الكوادر والطالب .التباعد الجسدي هو إحد استراتيجيات التخفيف.
في هذا الوقت ،تحافظ مدارس  ACPSعلى مسافة ستة أقدام من التباعد الجسدي خالل الفترة المتبقية من العام الدراسي
بناء على إرشادات الصحة العامة واالعتبارات التشغيلية .أحصل على المزيد من المعلومات من خالل أسئلتنا الشائعة
ً
الطرح.
سوف تتم مشاركة المزيد من المعلومات مع العوائل أثناء استمرارنا في مراجعة اإلرشادات الجديدة واالستعداد الدامة مسافة
ثالثة أقدام من التباعد الجسدي في صيف  0403وخريف 0403

انضم إلى أعضاء المجلس التعليمي ومسؤولي مدارس  ACPSفي جلسة مجتمعية
لإلجابة على أسئلة بشأن التعلم المختلط والتخطيط للصيف والخريف
نحن نعلم أن لديكم أسئلة وهناك مساحة عبر االنترنت لالستماع إلى المدير العام لمدارس  ACPSالدكتور ،Hutchings
مدير المدرسة ،وأثنين من اعضاء المجلس التعليمي للتحدث حول مواضيع مناسبة ومهمة لعوائل  .ACPSستكون هناك
جلسات للعوائل ،الكوادر والطالب.
سيقوم  Dr. Hutchingsبتقديم تحديثات حول التعلم المختلط والتخطيط الجاري حاليا ً للتعلم الصيفي والعام الدراسي -0403
 .0400ندعو أفراد المجتمع ،بعد تقديم التحديث الموجز ،الى تقديم األسئلة من خالل االسئلة واالجوبة عبر  Zoomوستقوم
اللجنة باالجابة على أكبر عدد ممكن من األسئلة.
جلسات للعوائل:
● األثنين 31 ،أبريل/نيسان 0314-5314 ،مسا ًء  -أنضم إلينا عبر تطبيق Zoom
● الخميس 00 ،أبريل/نيسان ،منتصف النهار  3-من بعد الظهر -أنضم إلينا عبر تطبيق Zoom

جلسات للطالب:
● األثنين 31 ،أبريل/نيسان 1314-1314 ،من بعد الظهر  -أنضم إلينا عبر تطبيق Zoom

تتوفر خدمة الترجمة الفورية باللغات اإلسبانية ،األمهرية والعربية في كل جلسة .نأمل أن تتمكنوا من اإلنضمام إلينا!

أجتماعات دائرة صحة مدينة اإلسنندرية بشأن  COVID-19في المجلس البلدي-21 ،
 24ابريل/نيسان
يسر مدارس  ACPSأن تتشارك مع دائرة صحة مدينة اإلسكندرية ( )AHDلعقد اجتماعيين في قاعة المجلس البلدي يوم
الثالثاء 31 ،أبريل/نيسان ،من منتصف النهار لغاية الساعة  3من بعد الظهر واألربعاء 31 ،أبريل/نيسان من الساعة 5314
حتى  1مساءً .سوف تقوم دائرة  AHDبمشاركة المعلومات حول ما يمكن توقعه عند تبليغهم بوجود حالة ايجابية لألصابة
بفيروس  COVID-19في مدارس  .ACPSكما سيناقشون ايضا ً اإلرشادات المحدثة والمقدمة الى المدارس من قبل مراكز
السيطرة على األمراض والوقاية منها  CDCووزارة الصحة في والية فيرجينيا وتقديم المشورة حول االماكن التي يمكن فيها
للناس تلقي اللقاح.
إجتماعات  AHDبشأن  COVID-19في المجلس البلدي3
● الثالثاء 31 ،أبريل/نيسان ،منتصف النهار  -من بعد الظهر  -أنضم إلينا عبر تطبيق Zoom
● األربعاء 31 ،أبريل/نيسان 1-5314 ،مسا ًء  -أنضم إلينا عبر تطبيق Zoom

سوف يُطلب من المشاركين المهتمين تقديم األسئلة قبل أجتماع المجلس البلدي .أرسل أسئلتك عبر شبكة اإلنترنت.
سوف يتم توفير خدمة الترجمة.

اإلعالن عن الفائز من طالب  Titanبمنحة قدرها  42،222دوالر

فاجأ صندوق المنح الدراسية لمدينة اإلسكندرية ( )SFAطالبة المرحلة االخيرة في مدرسة T.C. Williams High School
 Sara Abbasبمنحها أكبر منحة دراسية ،"Titans in Tech" ،والتي تبلغ قيمتها  14444دوالر .تم تأسيس منحة Titans
 in Techهذا العام من قبل خريج مدرسة  ،Brett Sirois ،T.C. Williamsمؤسس والمسؤول عن تحديد الطالب المؤهلين
لإللتحاق ببرنامج  ،Stem ITلمساعدة أحد طالب مدرسة  T.C. Williamsفي تحمل تكاليف الدراسة لمدة  1سنوات في

مجال علوم الحاسوب في احد جامعات والية فيرجينيا .تعرف على المزيد حول هذا التشريف الرائع.

تتويج منتخب نرة القدم بطالً للمنطقة!

حصل فريق  Titanلكرة القدم على بطولة منطقة  Gunstonللمرة األولى منذ أكثر من  04عاماً.
تحت قيادة المدرب الرئيسي  Rodney Hugheyفي عامه االول ،تغلب طالب  Titansعلى جميع الصعاب من خالل لعب
جميع مبارياتهم دون هزيمة ( )4-1في منطقتهم و  0-1بشكل عام .هذه هي المرة األولى منذ  3114التي يرفع فيها الفريق
كأس المنطقة.
كما نهنئ ايضا ً العب الظهير الخلفي  Chacai Campbellلحصوله على لقب أفضل العب مهاجم للعام في بطولة منطقة
 Gunstonوالمدرب  Hugheyلحصوله على لقب أفضل مدرب للعام في بطولة منطقة  Gunstonلهذا العام!

حصول طالب على جائزة شرفية في مسابقة  C-SPANلألفالم الوثائقية

مبروك الى طالب المرحلة العاشرة في مدرسة  T.C. Williams High Schoolكل من Alison ،Helen Russell
 Avelarو  Elena Gutierrezلتميزهم المشرف في مسابقة  C-SPAN 2021 StudentCamلألفالم الوثائقية .تستلم
مؤسسة  C-SPANأفالما ً وثائقية من أكثر من  0144طالب يمثلون  11والية باالضافة الى واشنطن العاصمة ،سنغافورة،

وباكستانُ .
طلب من الطالب عمل مقطع فيديو مدته خمس إلى ست دقائق لتوضيح القضية االهم التي يرغبون من الرئيس
والكونغرس الجديد تناولها في عام  .0403بعد الكثير من المداوالت وجوالت التحكيم المتعددة ،أعلنت شبكة  C-SPANعن
فوز  354فيلما ً وثائقيا ً بجوائز هذا العام.
قام فريق طالب مدرسة  T.Cبكتابة نص فيلمهم الوثائقي ،أخراجه وانتاجه ،والذي كان تحت عنوان "عزيزي السيد الرئيس3
التاريخ أم التقدم؟ " .لكونه الحاصل على جائزة شرفية ،فقد تلقى فريق مدرسة  .T.Cجائزة بقيمة  054دوالر .هؤالء الطالب
هم جزء من فصل اإلنتاج التلفزيوني /اإلعالمي الذي تقوم بتدريسه .Vilma Zefran
تقام مسابقة  StudentCamالسنوية برعاية مؤسسة  C-SPANالتعليمية .تم تقييم مقاطع الفيديو من قبل لجنة من التربويين
وممثلي مؤسسة  C-SPANبنا ًء على الفحص المدروس لموضوع المسابقة ،جودة التعبير ،إدراج جوانب مختلفة من موضوع
الفيلم الوثائقي ،والدمج الفعال في برنامج مؤسسة .C-SPAN

تنريم اثنين من قادة ACPS
مبروك الى المدير العام لمدارس  Dr. Gregory C. Hutchings, Jr ACPSومدير مدرسة Samuel W. Tucker
 .Rene Paschal ،Elementary Schoolفقد تم اختيارهم ليتسلموا جائزتين من جوائز القيادة المقدمة من جمعية مدراء
المدارس االبتدائية في والية فيرجينيا ( .)VAESPسوف يتم تكريمهم خالل مؤتمر  VAESPالسنوي لعام  0403في شهر

يونيو/حزيران.

تم اختيار الدكتور  Hutchingsليكون الفائز بجائزة  Pathfinder Awardلعام  0403عن قيادته لمدارس  ACPSوعمله
على مستوى البالد في مجال المساواة العرقية" .تمنح جائزة  Pathfinderتقديراً ألولئك األشخاص في والية فرجينيا من
االعضاء او غير االعضاء في جمعية  VAESPممن قدموا قيادة تربوية أو إسهامات كبيرة لجمعية  VAESPفي مجال
اإلصالح التعليمي للتعليم في المدارس االبتدائية والمتوسطة و /او الذين ساهموا  ،من خالل أفعالهم ،في تعزيز جودة التعليم
في المدارس االبتدائية والمتوسطة .تمنح جائزة واحدة فقط كل عام".
تم اختيار  Rene Paschalليكون أحد الفائزين بجائزة  The School Award Bellالمقدمة من جمعية  .VAESPتم
تكريم  Paschalعن عمله مع التقويم المعدل ودعم احتياجات مجتمعه المتنوع من المتعلمينُ " .تمنح جائزة The School
 Bellالى المسؤولين االداريين في المدارس ،من األعضاء في جمعية  ،VAESPممن قدموا مساهمات كبيرة لمدارسهم،
االنظمة المدرسية ،رابطة الوالية ،الرابطة الوطنية ،و /أو غيرها من المنظمات التعليمية .يتم اختيار الفائز بنا ًء على
مساهمات المرشح المحددة والملخص الوظيفي ليشمل ذلك أية جوائز /درجات شرف ،مقاالت منشورة ،أنشطة مدنية و /أو
سياسية ،منظمات ،ومشاركة في الجمعيات".

فحوصات السمع والبصر للطالب
سوف تبدأ فحوصات السمع والبصر هذا الشهر .تماشيًا مع قوانين والية فرجينيا ،الفقرة  ،011-00.3يتوجب على مدارس
مدينة االسكندرية الحكومية  ACPSاجراء فحوصات السمع والبصر للطالب في مرحلة رياض االطفال ،المرحلة الثالثة،
المرحلة السابعة ،والمرحلة العاشرة ،باالضافة الى اي طالب جدد في المنطقة.
سوف تبدأ مدارس  ACPSاجراء فحوصات السمع والبصر لهذه المجاميع من الطالب من المشاركين في التعليم المختلط عند
استئناف التعليم المختلط في  31أبريل/نيسان ،مع اتباع جميع إرشادات الصحة والسالمة .سيتم إجراء الفحوصات خالل اليوم
الدراسي وسوف يستغرق ما يقرب من  14 - 04دقيقة بمجمله.
سوف تستلم عوائل طالب رياض األطفال ،المرحلة الثالثة ،المرحلة السابعة ،والمرحلة العاشرة ،والطالب الجدد في مدارس
 ACPSمن الذين يتلقون تعليمهم عبر االنترنت بشكل كامل استبيانا ً عبر البريد اإللكتروني يوفر معلومات إضافية حول كيفية
المشاركة في فحوصات السمع والبصر خالل هذا العام الدراسي.
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول فوائد فحوصات السمع والبصر على الصفحة االلكترونية لفحوصات مدارس
 . ACPSفي حال وجود أية اسئلة لدى العوائل حول فحوصات السمع والبصر ،عندها يمكنهم التواصل مع ممرضة المدرسة.

الوصول الى المواد الغذائية
لدى مدارس  ACPSعدة مواقع لتوزيع وجبات الطعام في جميع أنحاء مدينة اإلسكندرية لجميع طالب مدارس ACPS

واألطفال فوق سن الثانية .اطلع على خارطة وقائمة لمواقع توزيع المواد الغذائية واوقات عملها.

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

تذنيرات صحية
ال تشعر انك بخير؟
اتصل بطبيب الرعاية الصحية األولية الخاص بك .ليس لديك تأمين صحي؟ إتصل بدائرة صحة المنطقة على رقم الهاتف
.703-535-5568

لديك أسئلة أو مخاوف أو ترغب في تقديم اآلراء والمالحظات؟ اتصل بنا.

