نشرة  ACPS Expressاالخبارية ليوم  :0202/8/02آخر المستجدات
بشأن العودة الى المدرسة
فيديو للمدير العام للمنطقة التعليمية بشأن تقديم آخر المستجدات للعوائل وأفراد الكادر
المدرسي
المدير العام للهيئة التعليمية Dr. Gregory C. Hutchings, Jr ،يرحب بطالبنا وكوادرنا في عام دراسي جديد ورائع!
فيديو :المدير العام للمنطقة التعليمية يقدم آخر المستجدات للعوائل وأفراد الكادر المدرسي

دائرة صحة مدينة االسكندرية تنضم الى مدارس مدينة االسكندرية الحكومية لتنفيذ
متطلبات الفحص وتحصين الموظفين ضد COVID-19
تنضم دائرة صحة مدينة االسكندرية ومدارس مدينة االسكندرية الحكومية ( )ACPSسوية لتنفيذ متطلبات الفحص والتحصين
ضد فيروس كورونا  COVID-19لجميع موظفي المدينة وأفراد الكادر المدرسي لمدارس .ACPSلقد كان هذا االجراء
المشترك خالل االرتفاع الحالي لحاالت االصابة بفيروس  COVID-19تدبيراً إضافيا ً ضروريا ً لمنع المزيد من االصابات في
مدينة اإلسكندرية والمنطقة ،وبما يتناسب مع اإلرشادات الصادرة من دائرة صحة مدينة اإلسكندرية (.)AHD
نظراً للزيادة في حاالت االصابة اإليجابية بفيروس  COVID-19في المنطقة بسبب متغير دلتا شديد العدوى ،فقد دخلت
اإلسكندرية في فئة معدالت االنتقال العالية في المجتمع هذا األسبوع .وفقا ً لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
ووزارة الصحة في والية فرجينيا ،ال يزال التطعيم ضد  COVID-19هو الطريقة األكثر فاعلية للحد بشكل كبير من مخاطر
انتشار الفيروس ،االصابة الشديدة بالمرض ،الذهاب الى المستشفى والوفاة.
قال مدير المدينة " ،Mark Jinksخالل فترة الشهر ونصف الماضية ،شهدت مدينة اإلسكندرية زيادة ملحوظة في حاالت
االصابة اإليجابية ودخلت في فئة معدالت االنتقال العالية في المجتمع ألول مرة منذ منتصف شهر أبريل/نيسان .يتوجب علينا

اتخاذ جميع اإلجراءات المتاحة لتوفير مرافق عامة آمنة للسكان ،تقليل انتقال العدوى ،ومنع التعرض للفيروس والمزيد من
اآلثار التي شهدناها بالفعل".بصفتنا أرباب عمل رئيسيين ،فإن المدينة والمنطقة التعليمية في شراكة لمعالجة هذا الوضع
الصحي الوبائي .تضيف هذه اإلجراءات الجديدة للتخفيف من انتشار الفيروس طبقة من الحماية للمتطلبات الحالية للموظفين
والزائرين المتمثلة بإرتداء الكمامات عند التواجد داخل مؤسسات المدينة ومدارس  ،ACPSبغض النظر عن حالة التطعيم،
على النحو الموصى به من قبل مراكز السيطرة على األمراض ".CDC
سوف يُطلب من موظفي المدينة ومدارس  ACPSتقديم وثائق اللقاح الى دوائرهم المعنية .سوف يتوجب على جميع الموظفين
الذين لم يحصلوا على التلقيح او الذين اختاروا عدم الكشف عن حالة التطعيم الخاصة بهم أن يتم فحصهم أسبوعيا ً ضد فيروس
 COVID-19للحد من االنتشار المحتمل للفيروس في صفوف القوى العاملة وفي المجتمع .سوف يكون الفحص متاحا ً
للموظفين مجاناً .ستتم مشاركة التفاصيل مع كوادر المدينة ومدارس  ACPSفي األسبوع القادم.
في االجتماع اإلستثنائي للمجلس التعليمي والذي عُقد في  91أغسطس/آب ،صادق المجلس التعليمي باإلجماع على توصية
قدمها المدير العام للمنطقة التعليمية  Dr. Gregory C. Hutchingsبوجوب مشاركة جميع كوادر مدارس  ACPSفي
فحص  COVID-19أسبوعي أو اإلبالغ عن حالة التطعيم المكتملة لديهم بشكل طوعي. .قالت رئيسة المجلس التعليمي
لمدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية " ،Meagan L. Aldertonهذه أداة حيوية تضاف الى إجراءات الصحة والسالمة
الحالية للتخفيف من انتشار الفيروس ،إنها خطوة استباقية يمكننا اتخاذها للمساعدة في تقليل انتقال الفيروس في مؤسساتنا
المدرسية وتعزيز تدابير السالمة لحماية مجتمعنا ككل".
يبلغ حاليا ً معدل التلقيح اإلجمالي في اإلسكندرية لمن هم بعمر  91عام فأكثر  .٪4..6لقاحات  COVID-19هي لقاحات آمنة،
فعالة ،مجانية ونحن نشجع كل شخص يبلغ من العمر  91عام فأكثر على الحصول على اللقاح .تقدم دائرة صحة مدينة
االسكندرية  AHDوشركاؤها في التطعيم حاليا ً خيارات التلقيح بمواعيد وبدون مواعيد.
يرجى زيارة الرابط  alexandriava.gov/Vaccinesلتحديد موعد اليوم للحصول على اللقاح او للحصول على مزيد من
المعلومات.

آخر المستجدات بشأن العودة الى المدرسة

نتطلع الى الترحيب بعودة الطالب في المراحل الدراسية  K-12الى الفصول الدراسية يوم  16أغسطس/آب .سيكون اليوم
االول لطالب رياض االطفال هو يوم  14أغسطس/آب .تعرف على المزيد حول إجراءات الحجر الصحي للطالب والمعلمين،
استمارات العودة إلى المدرسة ،االهلية المجتمعية للحصول على وجبات الطعام المجانية ،النقل بالحافالت المدرسية ،وغير
ذلك المزيد.

إجراءات الحجر الصحي للطالب والمعلمين
في حال وجوب عزل طالب أو أكثر في الحجر الصحي بسبب المخالطة المحتملة ألحد االشخاص المصابين بفيروس
 ،COVID-19عندها سوف تستخدم مدارس  ACPSالبث المباشر لتقديم الدعم التعليمي للطالب الموضوعين تحت الحجر
الصحي .يسمح البث المباشر للطالب بمشاهدة معلمهم اثناء قيامه بالتدريس فعليا ً في الفصل الدراسي .يتوقع من الطالب إكمال
الواجبات وحضور ساعات العمل المكتبي للمعلم.
في حال وجوب وضع المعلم تحت الحجر الصحي ،عندها سيكون الطالب في الفصل مع معلم بديل ،مع قيام معلم الفصل
بالتدريس عبر االنترنت.
يتم توفير اإلرشادات بخصوص السيناريوهات المحتملة للطالب أثناء الحجر الصحي .للحصول على مخطط تفصيلي يوضح
تفاصيل لسيناريوهات متعددة ،اطلع على إجراءات الحجر الصحي للطالب والمعلمين.
للتذكير ،ينبغي على الطالب وأفراد الكادر المدرسي عدم الحضور الى المدرسة أو الى العمل اذا لم يكونوا على ما يرام ألي
سبب من األسباب .الرجاء مساعدتنا في الحفاظ على سالمة وصحة الجميع في مجتمعنا من خالل البقاء في المنزل عند
الشعور بالمرض.

إجراءات تقديم الغداء للطالب
مع عودتنا الى التعلم الحضوري في المدارس ،ستقوم مدارس  ACPSبتقديم وجبتي الفطور والغداء مجاناً .تقوم مدارس

 ACPSبدمج تدابير الصحة والسالمة مع إجراءات تقديم الغداء في جميع المدارس ولجميع المراحل من اجل ضمان سالمة
جميع الطالب وافراد الكادر أثناء فترات الغداء.
سيتم تشغيل أجهزة تنقية الهواء في جميع قاعات الكافتيريا في المدارس ،وسيتم تنظيف أماكن الكافيتريا بشكل منتظم وشامل
باستخدام محلول التعقيم .خالل وقت الغداء ،سوف يتوجب على الطالب تسجيل الدخول ،غسل أيديهم ،الجلوس في األماكن المخصصة
من أجل ادامة بروتوكوالت السالمة في قاعة الكافيتريا ،واستخدام الكمامات عند عدم تناول الطعام.

سوف تقلل المدارس من تواجد الطالب وقت الغداء في قاعات الكافتيريا .بالنسبة للمراحل االبتدائية والمتوسطة ،سوف يتناول
الطالب وجباتهم خالل أوقات محددة للمرحلة الدراسية و  /أو الفصول الدراسية .سوف يتناول الطالب وجباتهم في قاعة
الكافتيريا التقليدية ،على الرغم من أن بعض الطالب قد يتناولوا وجباتهم في فصولهم الدراسية .بالنسبة للمرحلة الثانوية،
سوف يتناول جميع الطالب وجبة الغداء في نفس الوقت حيث يمكن أن يقرروا مكان تناول الغداء في جميع أنحاء المبنى ،مما
يخفف من ضغط االزدحام في كافتيريا تقليدية في مدرسة ثانوية .سوف يستمر طالب المراحل الثانوية في استخدام المساحات
الخارجية لتناول طعام الغداء كما كان الحال في السنوات السابقة.
سوف تسمح إجراءات تناول الغداء هذه لجميع المدارس بتنفيذ بروتوكوالت الصحة والسالمة لتقليل المخاطر وتتبع
المخالطين .في الوقت نفسه ،سيكون لدى الطالب وقت لتناول الغداء في قاعة الكافتيريا أو الفصل الدراسي مع زمالئهم في
بيئة آمنة ومهمة للتواصل االجتماعي.

إستمارات العودة الى المدرسة للعام 0200-0202
سوف تتوفر إستمارات العودة إلى المدرسة عبر اإلنترنت من خالل حساب  Parent Accessعلى موقع . PowerSchool
تهدف مدارس  ACPSالى تمكين جميع العوائل من استخدام حساب  Parent Accessعلى موقع  PowerSchoolكأداة

لدعم طالبهم والعمل كشركاء مع المنطقة التعليمية.
يرجى اكمل تعبئة إستمارات العودة إلى المدرسة * قبل يوم  91سبتمبر/أيلول  ،1.19لتحديث المعلومات التالية:
● معلومات االتصال الخاصة بك لتلقي اإلشعارات في حاالت الطوارئ
● معلومات اإلتصال الخاصة بالطالب في حالة الطوارئ
● المعلومات الصحية الخاصة بالطالب
● تفضيالت عدم المشاركة
إذا كان لديك أكثر من طفل واحد في مدارس  ،ACPSعندها يرجى إكمال تعبئة االستمارات لكل طفل.
سيتم توفير حزم مطبوعة باللغتين األمهرية والعربية للطالب الذين حددت عوائلهم هذه اللغات كلغاتهم المفضلة .كما قمنا ايضا ً
بتوفير عدد قليل من االستمارات المطبوعة الفارغة الى المدارس لغرض تقديمها للعوائل التي تطلبها.
اطلع على التعليمات الخاصة بإكمال إستمارات العودة إلى المدرسة.

إستمارات المعلومات الصحية والتلقيحات
من المهم على العوائل ضمان تحديث جميع إستمارات المعلومات الصحية والتلقيحات.
● اطلع على اإلستمارات والسياسات الطبية واستمارات العودة حسب الضرورة.
● تأكد من حصول طفلك على جميع اللقاحات و /أو الفحوصات البدنية المطلوبة من قبل وزارة الصحة في والية
فرجينيا .هذه االمور مطلوبة من جميع الطالب سواء الملتحقين بالتعلم الحضوري في المدارس او التعلم عبر
االنترنت.

● ينبغي إعطاء جميع جرعات األدوية من قبل أولياء االمور او االوصياء الشرعيون خارج ساعات الدوام المدرسي
كلما أمكن ذلك .إذا تطلب إعطاء األدوية أثناء الدوام المدرسي ،عندها ينبغي تعبئة إستمارة التخويل للسماح بإعطاء
الدواء (.)PDF

جميع طالب مدارس  ACPSمؤهلون للحصول على وجبات طعام مجانية ،تقديم الطلبات مطلوب
للحصول على مزايا أخرى
جميع الطالب في مدارس  ACPSهم مؤهلون للحصول على وجبات الطعام المدرسية مجاناً ،وذلك اعتباراً من اليوم األول
من العام الدراسي ولغاية يوم  0.يونيو/حزيران ُ .1.11نشجع عوائل طالب مدارس  ACPSعلى تقديم طلباتهم للحصول
على وجبات الطعام في أقرب وقت ممكن إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا جز ًء من برنامج التحويل االلكتروني للمزايا خالل
فترة الوباء ) ،)P-EBTفضالً عن اعتبارهم مؤهلين للحصول على مزايا أخرى .ان الغرض من مزايا  P-EBTهو استكمال
برامج التغذية الحالية للعوائل ذات الدخل المنخفض خالل وباء .COVID-19
تم إرسال إستمارات تقديم الطلبات الى منازل جميع الطالب وهي متاحة ايضا ً في المكتب الرئيسي لكل مدرسة ،أو باإلمكان
تنزيل إستمارة تقديم طلب الحصول على وجبات الطعام المجانية و المخفضة األسعار .مع ذلك ،وللحصول على أسرع
النتائج ،فإننا نشجع على التقديم عبر اإلنترنت من خالل موقع  . SchoolCaféيتوجب تقديم طلب جديد في كل سنة دراسية
حيث يعود السبب في ذلك الى إعتماد التمويل المدرسي واألهلية للمشاركة في البرامج األخرى على الطلبات الكاملة المقدمة
للحصول على وجبات الطعام.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الصفحة االلكترونية لوجبات الطعام المجانية و المخفضة األسعار على الموقع االلكتروني
لمدارس .ACPS

النقل بالحافالت المدرسية
حصلت عوائل طالب مدارس  ACPSعلى معلومات النقل بالحافالت المدرسية الخاصة بطالبها عبر البريد اإللكتروني في
 91أغسطس/آب .هذه المعلومات متاحة أيضا ً في حساب  Parent Accessعلى موقع . PowerSchoolيرجى مالحظة أنه
يتوجب على جميع الطالب ارتداء الكمامات عند التواجد في أية مركبة من المركبات العائدة لمدارس  ACPSنظراً للجهود
المبذولة للتخفيف من انتشار  .COVID-19يتوقع من جميع الطالب التواجد في مواقف الحافالت المدرسية المخصصة لهم
قبل  9.دقائق من الموعد المحدد لوصول الحافلة.
قبل أن يتمكن الطالب من صعود الحافلة ،ينبغي أن يكون اولياء امورهم قد أكملوا قائمة المراجعة اليومية ألعراض االصابة.
ينبغي على جميع الطالب إرتداء الكمامات قبل دخولهم الحافلة ،وسوف يكون شغل مقاعد الحافلة بد ًء من الخلف الى األمام،
مما يساعد على الحد من مرور الطالب بجانب بعضهم البعض للعثور على مقعد ،يتم إستثناء طالب رياض األطفال من ذلك
حيث ينبغي أن يجلسوا في المقدمة .كما يتوجب على جميع سائقي الحافالت والمراقبين إرتداء الكمامات .نطلب من الطالب
الجلوس الى جانب نفس الشخص في المسار اليومي للحافلة مما يساعد في تتبع المخالطين .يحتفظ سائقي الحافالت بقوائم
يومية لتدوين العدد اليومي لمستقلي الحافلة .يمكن لسائقي الحافالت فتح النوافذ حسب الحاجة (ال نوصي القيام بذلك خالل
الطقس السيئ /درجات الحرارة العالية).
نطلب من الجميع التحلي بالصبر أثناء قيام المدارس بتطبيق تدابير الصحة والسالمة مثل فحص درجة حرارة الطالب عند
وصولهم إلى المدرسة كل يوم .قد تكون هناك تأخيرات لحين تعوّ د الطالب والكوادر على هذه اإلجراءات .إذا كانت هناك
أوقات يتوجب فيها على الطالب انتظار دورهم في الحافالت لحين تمكنهم من إجراء فحص درجة الحرارة ،فقد يؤثر ذلك

على إستالم الطالب وإيصالهم إلى المدارس األخرى .قد يتأخر إنزال الطالب لبضع دقائق في الصباح ،ونحن نشكركم على
تفهمكم وسعة صدركم أثناء عملنا على وضع روتين في األسابيع القليلة األولى من العام الدراسي.

المتطوعون والزائرون في المرافق المدرسية
جزء من التدابير الصحية التي تتبعها مدارس  ACPSللتخفيف من إنتشار الفيروس هو الحد من عدد الزائرين في المرافق
المدرسية .نطلب من العوائل إنزال أبنائها خارج مدارسهم .عدد الزائرين محدود .يُتوقع من جميع الزائرين األساسيين
المعتمدين اإللتزام باستراتيجيات السالمة المعمول بها للتخفيف من شدة إنتشار الفيروس.
سوف يقتصر الزائرين ،المتطوعين واألنشطة األساسية على:
● األفراد الذين يدعمون تقديم الدعم الشخصي للطالب ،ليشمل ذلك البرامج المقدمة من المدينة والشركاء
● األفراد الذين يدعمون /يقومون بأعمال التشغيل والصيانة في مدارس  ،ACPSو
● األفراد الذين يقومون بإصطحاب الطالب الذين يشعروا بالمرض أثناء اليوم الدراسي
سوف يتم تقديم المزيد من اإلرشادات بخصوص المتطوعين ،الزائرين ،المقاولين األساسيين الحقاً.
لمزيد من التفاصيل والتحديثات حول تدابير الصحة والسالمة في مدارسنا ،يرجى زيارة الصفحة االلكترونية نظرة عامة على
إرشادات الصحة والسالمة.

التعلم االجتماعي ،العاطفي ،واألكاديمي في مدارس ACPS
وسط االوبئة المزدوجة المتمثلة في تفشي  COVID-19والعنصرية المنهجية التي أثرت على طالبنا ،تدرك مدارس ACPS
الحاجة الى ادامة منهج دراسي يركز على احتياجات التعلم االجتماعية والعاطفية واألكاديمية ( )SEALللطالب.
مع مراعاة ذلك ،سوف يستمر الطالب في تلقي حصص  SEALكجزء من تجاربهم اليومية .تتيح هذه الحصص للطالب

الفرصة الستكشاف مفاهيم عواطفهم ،بناء عالقات مع أقرانهم وأفراد الكادر المدرسي ،واستكشاف مواضيع أكاديمية ومهنية
إضافية .سوف يتم تحديد الطالب الذين يحتاجون الى دعم إضافي في حصص  SEALمن خالل االجراءات المدرسية ألنظمة
الدعم متعددة المستويات ( )MTSSوتوفير تدخالت إضافية اليهم.
تعد الصحة العاطفية واالجتماعية لجميع الطالب أولوية قصوى في مدارس  .ACPSسيكون كادر فريق الدعم للطالب،
ليشمل ذلك المستشارون التربويون في المدرسة ،ممرضات المدرسة ،أخصائيو علم النفس في المدرسة ،الباحثون
اإلجتماعيون في المدرسة متواجدون خالل ساعات الدوام المدرسي االعتيادي .نحن على استعداد لمساعدة الطالب والعوائل
في االجابة على األسئلة المتعلقة بالبرامج االكاديمية والفصول الدراسية ،المخاوف العاطفية ،والتخطيط لما بعد المرحلة
الثانوية .كما سيتواجد أيضا ً أفراد من كادر قسم اإلنصاف وشؤون الطالب خالل هذه الفترة حيث يمكن االتصال بهم من
خالل:
● ترك رسالة صوتية على الرقم 703-446-8034
● مراسلتنا عبر البريد االلكتروني علىstudent_services@acps.k12.va.us :

المزيد من القصص لهذا األسبوع
●
●
●
●

عيادات قادمة للتلقيح ضد  COVID-19من AHD
نشرة مدارس  ACPSاإلخبارية للتعليم الخاص ()PDF
شراء بطاقة Titan Athletic Booster Pass
تنزيل تطبيق Titans Athletic

شراء بطاقة Titan Athletic Booster Pass
يقوم نادي  ACHS Titans Athletic Booster Clubهذا العام برعاية اصدار بطاقات حضور فعاليات الموسم ألي حدث
رياضي إعتيادي في الموسم .اسعار بطاقات الموسم للطالب  01دوالراً ،سعر بطاقة الموسم للفرد  51دوالراً ،بينما سيكون
سعر بطاقة الموسم العائلية والتي تتضمن أربعة بطاقات (شخصان بالغان وطالبان)  951دوالراً .تعد هذه البطاقات صالحة
للدخول الى أي حدث رياضي إعتيادي في الموسم للعام الدراسي ولكنها ال تشمل الدخول الى االلعاب التي ُتقام برعاية
المنطقة ،او االلعاب التنافسية للوالية .ان شراء هذه البطاقات يمنحك أيضا ً عضوية في نادي .Athletic Booster
يرجى زيارة موقع  Titans GoFanااللكتروني لشراء البطاقات والحضور لتشجيع طالب  Titansفي جميع األلعاب
الرياضية!

تنزيل تطبيق Titans Athletic
يقدم قسم  Titanالرياضي تطبيقا للهواتف المحمولة لمحبي  .Titanيتميز تطبيق " "Titans Athleticsبالمعلومات
الرياضية ،شراء التذاكر عبر الهواتف المحمولة ،وإستالم االشعارات من اجل إبقاء المجتمع على اطالع بآخر أخبار .Titan
يوفر التطبيق للمعجبين موقعا ً شامالً للتسوق للتعرف على حدث اليوم الرياضي ،التعرف على جداول الفعاليات ،النتائج،
معلومات الفريق ،والموجزات االجتماعية .يقدم التطبيق أيضا ً عروضا ً ترويجية جديدة للمشجعين من مختلف الراعين لفعاليات
.ACHS
يمكن للمشجعين تنزيل تطبيق  Titans Athleticsمن  Apple App Storeو .Google Play

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

