ACPS Express 1/21/2022: Supe’s Spotlight
رسالة فيديو Supe’s Spotlight

يُشارك د .غريغوري سي .هتشينغز جونيور ،المشرف العام على مدارس  ،ACPSالمعلومات مع مجتمع  ACPSفي أول رسالة فيديو
بعنوان " "Supe’s Spotlightفي .2022

جوائز  ACPSلكبار الشخصيات

قدمت مدارس  ACPSجوائز كبار الشخصيات في فئة االختصاصيين المر ّخصين في إدارتنا المدرسية هذا الشهر .وتم اختيار أربعة
موظفين يُظهرون "الرؤية والنزاهة والشغف" من الترشيحات المقدمة في هذه الفئة.
الحائزون على الجوائز هم:
● شانيل ألفورد كامبل ،متخصصة التكامل التكنولوجي في مدرسة فرانسيس سي .هاموند المتوسطة (مقدمة افتراضيًا)
● أندريا هيكل ،مدربة تعليم الكبار ومحو األمية في مدرسة فرديناند تي .داي االبتدائية
● مورين سيلجاس ،مستشارة مدرسية في حرم ميني هوارد ( )MHبمدرسة مدينة اإلسكندرية الثانوية ()ACHS
● كريستينا تروزي ،مستشارة مدرسية في مدرسة كورا كيلي للرياضيات والعلوم والتكنولوجيا

تعمل كريستينا تروزي في مدرسة كورا كيلي االبتدائية منذ ثمانية أعوام" .لقد عملت بشكل دؤوب لمساعدتنا في الحصول على شهادة
( RAMPبرنامج  ASCAالنموذجي المعترف به)—مما يجعلنا المدرسة االبتدائية الوحيدة الحاصلة على شهادة  RAMPضمن
مدارس  "،ACPSكما ذكر لي البجليا ،األخصائي االجتماعي بالمدرسة ،والذي كان من ضمن أولئك الذين رشحوا تروزي .تُضيف
المعلمة آشلي ساندوفال قائلةً" :تُعد السيدة تروزي قامة من قامات مدرسة كورا كيلي .فلوالها لما كان كيان المبنى قائ ًما"
تم اختيار مستشارة المدرسة في حرم ميني هوارد بمدرسة مدينة اإلسكندرية الثانوية ،مورين سيلغاس لتقديمها التشجيع والمساعدة العملية
للطالب الذين يعانون من مشاكل اجتماعية وصدمات عاطفية كبيرة" .فهي تُنصت جيدًا وبمثابة "مالذ هادئ" للطالب الذي يمرون
باألزمات "،هكذا عبرت عنها منسقة العالقات مع اآلباء ،آنا بونيال ،في ترشيحها للسيدة سيلغاس ،المعروفة بتقديم أفكار مبتكرة لمعالجة
مجاالت االهتمام .في ميني هوارد ،شاركت سيلغاس في تأسيس نادي  Lunch & Learnلكرة القدم الذي يهدف إلى المساعدة في
تطوير مهارات القيادة وأخالقيات العمل القوية والروح الرياضية الصحية.
أندريا هيكل ،مدربة تعليم الكبار ومحو األمية في مدرسة فرديناند تي .داي االبتدائية ،تُعتبر من الشخصيات المهمة لتعليم موظفيها الكثير
عن أفضل الممارسات في محو األمية مع إظهار كيفية تحقيق التميز في أوقات التغيير التي ال تنتهي بدًا .وأضافت كريستين ريدر،
مدرسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،في ترشيح السيدة هيكل" :لقد فكرت بطريقة مبتكرة في طرق لتعليم طالبنا في أثناء الجائحة،
وتواصل الدعوة بال كلل إلى أفضل الممارسات في القراءة.
الحاصلة على الجائزة من مدرسة فرانسيس سي .هاموند المتوسطة هي شانيل ألفورد كامبل ،بصفتها متخصصة التكامل التكنولوجي،
عملت كمقدمة حديثة عن المرأة في أدوار التكنولوجيا التعليمية في جمعية فرجينيا للتكنولوجيا في التعليم .يتفق بول جورج ،المدير
األكاديمي للصف السادس بمدرسة هاموند ،مع الفريق اإلداري للمدرسة ،على "إنها تستثمر في نجاحنا" .ومن بين الجوائز التي حصدتها،
كانت سمعة السيدة ألفورد كامبل في كونها شغوفة جدًا بالتنفيذ الفعال لتعليم التكنولوجيا إلى جانب النجاح االجتماعي والعاطفي واألكاديمي
لطالب ومعلمي هاموند.
الفئة التالية من جوائز كبار الشخصيات هي موظفي الدعم .ويشمل ذلك دعم المكتب المركزي ،باإلضافة إلى موظفي الدعم على مستوى
المبنى ،بما في ذلك المساعدين اإلداريين ،ومعاوني هيئة التدريس ،والمراقبين في مدارس  ،ACPSومسؤولي األمن في المدرسة .يجب
تقديم الترشيحات بحلول  15فبراير  .2022قُم بتنزيل منشور جوائز كبار الشخصيات (بصيغة  )PDFونشره في مدرستك أو موقع
تعبيرا عن
عملك وتشجيع الموظفين على ترشيح زمالئهم! سوف يحصل الحائزون على جوائز على حقيبة هدايا وشهادة من ACPS
ً
تقديرنا للعمل الرائع.

مراجعة المبادئ التوجيهية الجديدة لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

قامت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCبتحديث توجيهاتها بشأن فيروس كوفيد 19-خالل الشهر الماضي ،وأجرت
مدراس  ACPSهذه التحديثات على موارد المعلومات التي يمكن للعائالت والموظفين الوصول إليها على صفحة الويب الخاصة
بإرشادات الصحة والسالمة الخاصة بمدارس ACPS.باإلضافة إلى ذلك ،سترى عائالت  ACPSوموظفوها أنه تم تحديث قائمة
التدقيق من األعراض اليومية للموظفين والطالب ،باإلضافة إلى عملية تتبع المخالطين ،وفقًا إلرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقاية

منها الجديدة .وفيما يلي تلخيص لهذه التحديثات الجديدة من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCونشرها على موقع ACPS
اإللكتروني.
تحديث مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها :عزل األفراد الذين ثبت إصابتهم
تنطبق اإلرشادات الجديدة الخاصة بعزل األفراد الذين ثبت إصابتهم بكوفيد 19-على الجميع ،بغض النظر عن حالة التطعيم ،على النحو
التالي:
●
●
●
●

ابقَ في المنزل لمدة خمسة أيام على األقل .إذا لم تظهر عليك أي أعراض أو إذا كانت األعراض قد اختفت بعد خمسة أيام،
فيمكنك مغادرة منزلك في اليوم السادس.
استمر في ارتداء قناع مناسب عندما تكون بالقرب من اآلخرين لمدة خمسة أيام إضافية .يجب على أولئك الذين ال يستطيعون
ارتداء القناع عزل أنفسهم لمدة خمسة أيام إضافية.
إذا استمرت األعراض بعد اليوم الخامس ،فابقَ في المنزل حتى تزول األعراض.
إذا كنت تعاني من الح ّمى ،فاستمر في البقاء في المنزل حتى تزول الحمى لمدة  24ساعة من دون تناول أدوية خافضة
للحمى.

تحديث مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها :الحجر الصحي للمخالطين
إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروس كوفيد 19-وكنت في إحدى المجموعات التالية ،فلن تحتاج إلى الخضوع للحجر
الصحي:
●
●
●

كنت تبلغ من العمر  18عا ًما أو أكثر وقد تلقيت جميع جرعات اللقاح الموصى بها ،بما في ذلك الجرعات المعززة والحقن
األولية اإلضافية لبعض األشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.
كان عمرك يتراوح بين  5و 17عا ًما وأكملت السلسلة األولية (الجرعة األولى والثانية من لقاح مكون من جرعتين؛ الجرعة
األولى من لقاح مكون من جرعة واحدة) من لقاحات كوفيد.19-
تأكدت إصابتك بكوفيد 19-خالل الـ  90يو ًما الماضية (كانت نتيجة اختبارك إيجابية باستخدام تحليل الفيروسات).

إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروس كوفيد ،19-فيجب عليك الخضوع للحجر الصحي إذا كنت في إحدى المجموعات
التالية:
●
●
●

كنت تبلغ من العمر  18عا ًما أو أكثر وأكملت السلسلة األولية من اللقاحات الموصى بها ،ولكنك لم تحصل على حقنة معززة
موصى بها عندما تكون مؤهالً.
لقد حصلت على جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون (إكمال السلسلة األولية) منذ أكثر من شهرين ولم تحصل على
حقنة معززة موصى بها.
لم يتم تطعيمك أو لم تُكمل سلسلة اللقاحات األولية (الجرعة األولى والثانية من لقاح مكون من جرعتين؛ الجرعة األولى من
لقاح مكون من جرعة واحدة) من لقاحات كوفيد.19-

فيما يلي التوجيهات المحدثة من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها لمساعدة األفراد الذين يحتاجون إلى الخضوع للحجر الصحي:
●

●
●

ابقَ في المنزل وابتعد عن اآلخرين لمدة خمسة أيام على األقل (من اليوم صفر وحتى اليوم الخامس) بعد آخر اتصال لك
بشخص مصاب بكوفيد .19-يعتبر تاريخ تعرضك هو اليوم صفر .ارت ِد قناعًا مناسبًا عندما تكون بالقرب من اآلخرين في
المنزل ،إن أمكن.
لمدة  10أيام بعد آخر اتصال وثيق لك بشخص مصاب بكوفيد ،19-انتبه للح ّمى ( 100.4درجة فهرنهايت أو أكثر) ،أو
السعال ،أو ضيق التنفس ،أو أعراض كوفيد 19-األخرى.
ارت ِد قناعًا مناسبًا لمدة  10أيام كاملة في أي وقت تكون فيه بالقرب من اآلخرين داخل منزلك أو في األماكن العامة .ال تذهب
إلى األماكن التي ال يمكنك ارتداء القناع فيها.

●

إذا ظهرت عليك أعراض ،فاخضع لالختبار على الفور واعزل نفسك حتى تحصل على نتائج االختبار .إذا كانت نتيجة
اختبارك إيجابية ،فاتبع توصيات العزل.

تحديث مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها :الجرعات المعززة
بنا ًء على توصية مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بتاريخ  5يناير  ،2022تنفذ وزارة الصحة في اإلسكندرية ( )AHDالتغييرات
الجديدة التالية المتعلقة بالجرعات المعززة:
●

●

يجب أن يحصل األفراد الذين يبلغون من العمر  12عا ًما أو أكثر على جرعة معززة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-
 19بعد خمسة أشهر من االنتهاء من أول جرعتين( .كانت الجرعة المعززة في السابق لمن يبلغون من العمر  16عا ًما فأكثر
مع فاصل زمني قدره ستة أشهر).
○ بالنسبة إلى أولئك الذين تلقوا لقاح موديرنا ،ال تزال الجرعات المعززة بعد ستة أشهر.
○ بالنسبة إلى أولئك الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون ،ال تزال الجرعات المعززة بعد شهرين.
متلقو اللقاح الذين تتراوح أعمارهم ما بين  5و 11عا ًما ويعانون من نقص المناعة بشكل معتدل أو شديد مؤهلون لتلقي جرعة
ثالثة من لقاح فايزر-بيونتك بعد  28يو ًما من الجرعة الثانية.

الفائزون بجائزة الشريط األحمر " "Red Ribbonبـ ACPS

تم اإلعالن عن الفائزين في مسابقة ملصق أسبوع الشريط األحمر لعام  2021بالمدارس االبتدائية والثانوية في  :ACPSقدمت كيتلين
فيهلي ،وهي طالبة صغيرة السن في مدرسة مدينة اإلسكندرية الثانوية ( ،)ACHSوأشلي إيزابيل لونا خيمينيز ،وهي طالبة في رياض
نظرا ألن الموضوع كان
األطفال من مدرسة ويليام رامزي االبتدائية ،رسائل وقاية رائعة حول فوائد نمط الحياة الخالي من المخدراتً .
"مظهر خالي من المخدرات مثلي ( ،")Drug Free Looks Like Meأظهرت كلتا الطالبتين اإلبداع في التركيز على سبب تفضيل
الطالب عدم تعاطي المخدرات حيث يسمح لهم ذلك بأن يكون لديهم ذهنًا صافيًا التخاذ القرارات الصحيحة واالستمتاع بالحياة والتعلم.
باإلضافة إلى الحصول على بطاقة هدايا بقيمة  100دوالر أمريكي ،سوف يتم عرض ملصقات الفائزين في أسبوع الشريط األحمر في
إطار حملة أسبوع الشريط األحمر لعام  2022التي تُحتفل بها كل شهر أكتوبر في المجتمعات في جميع أنحاء البالد .تُعد حملة التوعية
للوقاية من المخدرات هذه طريقة مثالية لألشخاص والمجتمعات للتوحد واتخاذ موقف واضح ضد المخدرات.
تتم استضافة هذه المسابقة محليًا بالتعاون مع مركز  ACPSللتفاعل مع المجتمع واألسرة ،وتحالف اإلسكندرية للوقاية من تعاطي
المخدرات ،و SCANفي شمال فيرجينيا ،وحملة المحافظ إلنهاء التنمر .لمعرفة المزيد عن الحملة الوطنية ألسبوع الشريط األحمر
وكيف يمكنك المشاركة ،تفضّل بزيارة www.redribbon.org/.

ملخص اجتماع مجلس إدارة المدرسة

في إطار االجتماع الذي عُقد يوم الخميس الموافق  20يناير ،استضاف مجلس إدارة المدرسة جلسة استماع عامة حول ميزانية الصناديق
الموحدة للعام المالي 2023.بعد االجتماع ،انتقل المجلس إلى جلسة عمل بشأن ميزانية العام المالي .2023
تتوفر جميع مواد ميزانية مدارس  ،ACPSبما في ذلك ميزانية الصناديق الموحدة المقترحة للعام المالي  2023وميزانية صندوق
التشغيل المقترحة للعام المالي  2023وميزانية برنامج تحسين رأس المال ( )CIPللفترة ما بين  2023و 32من المدير العام ،على
ّ
لالطالع على جداول أعمال ووثائق اجتماعات مجلس إدارة المدرسة،
صفحة الويب الخاصة بالميزانية والخدمات المالية لـ .ACPS
تفضَّل بزيارة Electronic School Board.يمكنك أيضًا زيارة صفحة الويب الخاصة باجتماعات مجلس إدارة المدرسة للحصول
على معلومات حول كيفية عرض االجتماعات مباشرةً.

التذكير بالتقويم :يوم عمل المعلم  28يناير

من المقرر أن يكون يوم عمل المعلم ( )TWDيوم الجمعة الموافق  28يناير ،لجميع مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية التي تعمل في
التقويم األكاديمي التقليدي لعام  .2021-22بالنسبة لهذه المدارس ،سيذهب المعلمون إلى العمل وسيحصل الطالب على إجازة.

تتبع مدرسة صامويل دبليو .تاكر االبتدائية التقويم األكاديمي المعدل لعام  2021-22وتم تحديد موعد يوم عمل المعلم الخاص بها في
وقت سابق من يناير.

جلسة معلومات جماعية حول أكاديمية  STEMبمدرسة مدينة اإلسكندرية الثانوية

تتم دعوة عائالت الطالب المنقولين إلى الصف التاسع لحضور ندوة عبر اإلنترنت مدتها ساعة واحدة يوم الثالثاء 25 ،يناير ،لمعرفة
المزيد عن أكاديمية  ،STEMوهو برنامج يركز على الطالب وقائم على البحث للطالب المهتمين بموضوعات العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات.
سوف تبدأ جلسة المعلومات في تمام الساعة  7:30مسا ًء .لالنضمام إلى الندوة عبر اإلنترنت ،تفضّل بزيارة
 https://acpsk12.zoom.us/j/7010120389وأدخل رمز المرور294037:

