نشرة  ACPS Expressاالخبارية ليوم  :2222/3/4ملخص أمسية حالة
المدارس
ملخص أمسية حالة المدارس

استضافت مدارس مدينة االسكندرية الحكومية ( )ACPSأول حدث سنوي عن حالة المدارس في  1مارس/آذار  2222حيث
شارك المدير العام للمنطقة التعليمية  Dr. Gregory C. Hutchings, Jrآخر المستجدات بشأن عمل المنطقة التعليمية نحو
تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية لمدارس  2025 Equity For All ACPSومجاالت التركيز لعام  .2222-2221انضم
الطالب ،الكوادر ،مسؤولين منتخبين وقيادة المنطقة التعليمية الى أفراد المجتمع والمنظمات الشريكة للمشاركة في هذا الحدث
الذي تم بثه مباشرة من مدرسة ) ،Alexandria City High School (ACHSمع توفر خدمة الترجمة الفورية باللغات
اإلسبانية ،األمهرية والعربية.
قال " ،Dr. Hutchigsيعمل فريقنا بجد لتحقيق أهداف خطة مدارس  ACPSاإلستراتيجية لعام  :2222المساواة للجميع،
ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه ،مع األخذ بنظر االعتبار وجود الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به .لقد أظهرت
كوادرنا وطالبنا قدراً كبيراً من المرونة على مدى العامين الماضيين ،وأود هنا أن اتقدم بالشكر لهم ،عوائلنا ،المجلس التعليمي
وقيادة مدينة اإلسكندرية على العمل سوية لصالح تعليم طالبنا ومستقبلهم".
وأكد  Dr. Hutchingsعلى أهمية إطالق "لوحة معلومات المساواة" و "إستبيان بيئة المساواة " لنجاح الخطة اإلستراتيجية.
تحدث  Dr. Hutchingsموضحاً" ،لقد علمنا أنه ومن أجل نجاح خطتنا اإلستراتيجية ،فقد توجب علينا بناء مكونات المسائلة
إلبقائنا على المسار الصحيح وخلق شفافية للجميع لمراقبة عملنا وتقدمنا".
تناول المدير العام للمنطقة التعليمية بعد تقديم عرضه التقديمي اإلجابة على األسئلة التي تم طرحها قبل الجلسة الحوارية عبر
اإلنترنت من قبل الطالب ،الكوادر والعوائل ،إضافة الى االسئلة التي تم طرحها من قبل الطالب الحاضرين .تضمنت األسئلة
مواضيع مثل التعلم األكاديمي العاطفي االجتماعي ) ،)SEALاستراتيجيات الحد من التغيب عن المدرسة ،المساواة في
مدارس  ،ACPSوشراكات المنطقة التعليمية مثل الشراكات مع جامعة  Virginia Techو .Amazon
يتوفر تسجيل للجلسة الحوارية على الموقع االلكتروني لمدارس  ،ACPSإضافة الى العرض التقديمي الذي قدمه Dr.
 Hutchingsلهذا الحدث وتقرير جديد عن العام الدراسي  ،2221-2222بعنوان "القياس هو ما يهم".

الملف التعريفي لشخصية شهر اإلحتفاء بالمرأةNaomi L. Brooks :

وُ لدت  Naomi Lewis Brooksفي  11أبريل/نيسان  ،1391حيث كانت فتاة "طبيعية" عاشت حياة ساحرة حقا ً من بدايات
متواضعة للغاية في " "seminary mudtownالى سيدة مفعمة بالحيوية بعمر  52عام لواحدة من العوائل االكثر شهرة في
هذا البلد.
بعد التحاقها بالمدرسة الالهوتية لألطفال الملونين ،في الموقع الذي تشغله مدرسة  Alexandria City High Schoolحاليا ً،
استقلت حافلة المدينة الى مدرسة  Lyles-Crouchاالبتدائية ومدرسة  Parker-Grayالثانوية ( .)PGHSتخرجت Brooks
في المرتبة الثانية على دفعتها في مدرسة  PGHSالخاصة بذوي البشرة السوداء في عام  .1321لم تكن طالبة قوية تخرجت
مع مرتبة الشرف من مدرسة  PGHSفحسب ،بل كانت أيضا ً نجمة رياضية .لعبت كظهير متقدم في فريق كرة السلة للفتيات
وحصلت على الرقم القياسي المدرسي لتسجيلها أكبر عدد من النقاط في موسم واحد وأكبر عدد من النقاط في مباراة واحدة.
حصلت  Ms. Lewis Brooksبعد المدرسة الثانوية على بكالوريوس العلوم في التعليم االبتدائي من كلية Virginia State
(والتي ُتعرف اآلن بإسم جامعة  ،)Virginia Stateراسمة بذلك مسارها المهني كتربوية .عملت كمعلمة في مدرسة
 Charles Houston Elementary Schoolفي عام  1322وواصلت دراستها للحصول على درجة الماجستير في التعليم
االبتدائي من جامعة  .Virginia Stateكما قامت الحقا ً بالتدريس في مدرسة  .Cora Kelly Elementary Schoolامتدت
حياتها المهنية في تعليم المراحل االبتدائية والكبار الى  22عاماً.

كانت  Brooksدائما ً " ُتزهر أينما ُزرعت" ،حيث تنقلت كثيراً كعائلة عسكرية ،وأحدثت تغييراً في كل موقع من خالل تعليم
أطفالها ،طالبها وحتى الجنود.
توفيت الزوجة ،األم ،المربية والقائدة في  21مايو/أيار  .2222يستمر إرثها في العيش من خالل جميع من مالمست حياتهم
طوال رحلتها التي بدأت وانتهت في االسكندرية .كجزء من مشروع الهوية ،تم تغيير اسم مدرسة Matthew Maury
 Elementary Schoolالى مدرسة  Naomi L. Brooks Elementary Schoolفي  1يوليو/تموز  .2221تتوفر المزيد
من المعلومات على شبكة االنترنت على صفحة مشروع الهوية.

األسبوع الوطني للعمل االجتماعي في المدارس 22-6 :مارس/آذار

"حان وقت التألق" هو موضوع االسبوع الوطني للعمل اإلجتماعي في المدارس لعام  ،2222للفترة من  12-6مارس/آذار.
اختارت الجمعية األميركية للعمل االجتماعي المدرسي ( )SSWAAالموضوع كونه يحتفل بتألق األخصائيين االجتماعيين في
المدارس وتواجدهم لدعم الطالب ،العوائل والمجتمعات المدرسية .يعمل األخصائيون االجتماعيون في مدارس مدينة
االسكندرية الحكومية ( )ACPSعلى التحديد المبكر ،الوقاية ،التدخل ،االستشارة والدعم لضمان النجاح األكاديمي لجميع
طالبنا ،إضافة الى المساواة في التعليم .فهم يعملون بالتعاون مع الكوادر المدرسية والعوائل من خالل سعيهم الجاد لتقليل أو
إزالة الحواجز االجتماعية ،العاطفية ،االقتصادية والبيئية لغرض تعظيم إمكانات جميع المتعلمين.
يُمثل األخصائيون االجتماعيون في المدارس جز ًء اساسيا ً من الفريق األكاديمي كما أنهم يساعدون ايضا ً في تطوير السياسات
التعليمية ومعالجة التدخل في األزمات .إنهم يعملون كأدوات دعم أساسية للصحة العقلية للطالب في مدارس  ،ACPSخاصة
خالل فترة وباء  .COVID-19كما أنهم يدعمون الحضور المدرسي للطالب ،التواصل مع طالبنا وعوائلنا الذين لم يكونوا
حاضرين في المدرسة ويعملون على إزالة أية حواجز قد تكون موجودة.
كما يعمل األخصائيون االجتماعيون في المدارس مع شركاء المجتمع والعوائل لتوفير روابط أساسية للموارد مثل الطعام،
الملبس ،والمسكن .يُمثل فريق االخصائيين اإلجتماعيين في مدارس " ACPSشريان الحياة للكثير من عوائلنا من خالل
توفيرهم األمل ،التفاهم واالحترام ،الى جانب نهج شامل لتلبية احتياجات طالبنا" ،يقول المدير التنفيذي لفرق دعم الطالب Dr.
.Darrell Sampson
يرجى مشاركة تقديرك لألخصائيين االجتماعيين في مدارسنا ونحن نحتفي بالتزامهم وعملهم الجاد هذا األسبوع.

االحتفال بالشهر الوطني للتغذية :مقال مصور لمدارس ACPS

https://vimeo.com/683068606/a1b53b319a

الطالب الذين يتمتعون بتغذية جيدة هم أكثر استعداداً للتعلم ،وهو اعتقاد راسخ في صميم الشهر الوطني للتغذية .تدعو هذه
الحملة السنوية التي تقام في شهر مارس/آذار ،والتي أنشأتها أكاديمية التغذية والحمية ،الجميع لمعرفة المزيد حول اتخاذ
خيارات غذائية مستنيرة وتطوير عادات األكل الصحي والنشاط البدني التي تستمر طوال العام .تساعد مدارس مدينة
االسكندرية الحكومية ( )ACPSفي توفير بيئة صحية للطالب من خالل تقديم وجبات مغذية ،وجبات خفيفة صحية وفرص
للتثقيف الغذائي .نتقدم بالتحية الى جميع كوادرنا المتفانية والجادة في عملها من مكتب خدمات التغذية المدرسية في مدارس
 ACPSوالذين يساعدون في تغذية طالبنا!

أسئلة جديدة شائعة الطرح حول إرشادات إرتداء الكمامات

قامت مدارس  ACPSبتحديث إرشادات الصحة والسالمة عبر اإلنترنت لعام  2222-2221من خالل إضافة أسئلة جديدة
شائعة الطرح ( )FAQsذات صلة بإرشادات إرتداء الكمامات في مدارسنا ،منشآتنا وحافالتنا .لإلطالع على أحدث اإلجابات
على األسئلة المتعلقة بارتداء كمامات الوجه في منطقتنا التعليمية ،يرجى زيارة الرابط
.https://www.acps.k12.va.us/Page/3740

قريباً :استبيان المساواة للجميع لعام 2222

سوف ُتطلق مدارس مدينة االسكندرية الحكومية ( )ACPSإستبيانها السنوي الثاني المساواة للجميع يوم الجمعة11 ،
مارس/آذار  ،2222وسيكون متاحا ً على اإلنترنت باللغات اإلنجليزية ،اإلسبانية ،األمهرية والعربية .اإلستبيان مفتوح امام
طالب المراحل  12-6في مدارس  ،ACPSجميع عوائل الطالب في مرحلة ماقبل الروضة ولغاية المرحلة  12في مدارس
 ACPSوجميع كوادر  ACPSحتى الساعة  11:23من مساء يوم  9أبريل/نيسان  .2222يتم ادارة االستبيان من قبل منظمة

تابعة لجهة خارجية وستكون جميع الردود سرية.

سوف توفر نتائج إستبيان المساواة للجميع مدخالت قيمة وسوف تساعد في توجيه التخطيط في مدارسنا وأقسامنا للعام
الدراسي القادم .اإلستبيان هو مقياس اساسي في الخطة االستراتيجية للمنطقة التعليمية المساواة للجميع .يرجى مشاركة صوتك
بشأن بيئة المساواة في مدارس  ACPSوشارك في االستبيان عند افتتاحه في  11مارس/آذار  .2222للحصول على التفاصيل
وآخر المستجدات ،يرجى زيارة الرابط .www.acps.k12.va.us/equitysurvey2022

المزيد من القصص لهذا األسبوع:
معدل إنتشار  3 :COVID-19مارس/آذار 2222

بلغ إجمالي حاالت االصابة الجديدة بفيروس  COVID-19لكل  122222شخص في األيام السبعة الماضية  .56.35مستوى
االنتشار في المجتمع كبير .يمكن االطالع على لوحة معلومات  COVID-19لمدينة اإلسكندرية للتعرف على المزيد.

جدول أعمال المجلس التعليمي
سوف يتضمن اجتماع المجلس التعليمي ليوم  12مارس/آذار  2222تقديم آخر المستجدات بشأن  COVID-19وتحديثا ً حول
برنامج االذكياء والموهوبين ( .)TAGلإلطالع على جداول االعمال والوثائق الخاصة بالمجلس التعليمي ،يرجى زيارة الموقع
االلكتروني للمجلس التعليمي .كما يمكن أيضا ً زيارة الصفحة األلكترونية إلجتماعات المجلس التعليمي للحصول على
معلومات حول كيفية مشاهدة البث المباشر لإلجتماعات والمشاركة.

موارد لدعم الطالب في األوقات الحالية
وردت الى قسم خدمات الطالب والمساواة في مدارس  ACPSبعض االستفسارات بشأن دعم الطالب من حيث الصلة
ً
بالوضع الحالي في أوكرانيا .نحن ندرك أن الوضع الحالي قد يكون مقلقا ً لبعض الطالب والعوائل ،ومن المحتمل ايضا ان
يتسبب في إثارة صدمات سابقة ،خاصة بالنسبة ألولئك الذين ربما يكونوا قد فروا مؤخراً من الحرب والعنف .وفرت مدارس
 ACPSموارد معلومات عبر اإلنترنت لمساعدة الكوادر والعوائل في دعم طالبنا.

