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 الجزء الخامس عشر

 

 

 ، تحية طيبة وبعد،DeKalb County School Districtالسادة أسرة 

 

وتركز النقاش على وضعنا  (. BOE)عرضت اإلثنين الماضي تحديثًا على مجلس التعليم بمقاطعة ديكالب 

 . في خطة العودة إلى التعلم وجًها لوجه

 

في مقاطعة ديكالب لم يقل بما يكفي   19وفيد بان االنتشار المجتمعي لك BOEشاركت في االجتماع مع  

وكما أعلنت الدائرة باستمرار على . الستدعاء العاملين والمعلمين والمتعلمين بالعودة إلى التعليم وجًها لوجه

مدار األشهر القليلة الماضية، فإن معاييرنا األساسية لالنتقال إلى المرحلة التالية في خطة إعادة  االفتتاح هو  

  14شخص خالل متوسط  100000حالة لكل  100هبوط مستويات االنتشار المجتمعي ألقل من ضرورة 

 . ونؤكد مرة أخرى بأننا لم نتخل أبًدا عن خطتنا لضمان إيالء سالمة الطالب والعاملين أهمية قصوى. يوًما 

 

خاذ القرار  مؤشرات لرسوم بيانية ديناميكية الت( CDC)أصدرت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

 بالمدرسة 

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0915-dynamic-school-decision-making.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0915-dynamic-school-decision-making.html
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 المؤشرات 

أقل خطورة النتقال 

األمراض في  

 المدارس 

خطورة أقل النتقال 

األمراض في  

 المدارس 

خطورة متوسطة 

النتقال األمراض  

 في المدارس 

خطورة أعلى  

  نتقال األمراضال

 في المدارس 

أعلى خطورة  

النتقال األمراض  

 في المدارس 

 100000عدد الحاالت الجديدة لكل 

 * يوًما 14خالل آخر شخص 
 200<  200≥  إلى 50 50>إلى   20 20> إلى  5 5>

  RT-PCRالنسبة المئوية الختبارات 

 ** يوًما 14اإليجابية خالل آخر 
 %10< %  10≥ إلى %8 % 8>إلى  %5 % 5>إلى  3% 3%>

  5قدرة المدرسة على تنفيذ 

 :إستراتيجيات تخفيف رئيسية

 االستخدام الدائم والصحيح لألقنعة  •

عد االجتماعي إلى أقصى حد التبا •

 ممكن 

 نظافة األيدي وآداب التنفس  •

 التنظيف والتطهير  •

تتبع االحتكاك بالتعاون مع إدارة   •

 الصحة المحلية 

جميع تم تنفيذ 

اإلستراتيجيات  

نحو على  الخمس

 حيح ودائمص

جميع تم تنفيذ 

اإلستراتيجيات  

على نحو  الخمس

صحيح ولكن ليس  

 دائًما 

  4-3تم تنفيذ 

يات على  إستراتيج 

 نحو صحيح ودائم

من   2-1تم تنفيذ 

اإلستراتيجيات على 

 نحو صحيح ودائم

يتم تنفيذ أي  لم

   إستراتيجيات

( أو نوع مجتمع آخر ) يوًما عن طريق إضافة عدد الحاالت الجديدة في المقاطعة  14 شخص خالل آخر 100000يتم احتساب عدد الحاالت الجديدة لكل  *

 .100000وضربه في ( أو نوع مجتمع آخر ) ا على عدد سكان المقاطعة يوًما مقسومً  14خالل آخر 

 

لمراجعة هذا التوجيه الذي   19الخاص بكوفيد  DCSDسأستمر في لقاء فريق االستشارات الطبية التابع لـ  

كما نعمل بنشاط مع  . ات مثلى لتأسيس عمليات آمنة للمدارس أثناء الجائحةم تحديثه مؤخًرا ولوضع ممارست

التدفئة والتهوية ) HVACالصيانة والمرافق لضمان اتباع بروتوكوالت سليمة ألنظمة التعقيم و فريق 

 .قبل إعادة افتتاح المدارس( وتكييف الهواء

 

مساًء لمراقبة بيانات   3:00يوميًا بعد   GDPHتتاح موقع ويب ة االفإلعاد 19تراجع فريق عمل كوفيد 

وال تحسب الدائرة البيانات وال تقدم افتراضات حول . جورجيا  االتجاه الحالية لمقاطعة ديكالب ووالية

 : إذا كنت ترغب في الوصول إلى المعلومات، اتبع الخطوات التالية. GDPHالبيانات التي تعلنها 

 

الساعة بعد  report-status-daily-19-https://dph.georgia.gov/covid  يرجى زيارة .1

 . اليةمساًء يوميًا لعرض المعلومات الح  3:00

 .مرر إلى القسم الذي يعرض خريطة جورجيا  .2

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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 .ميةمرر فوق مقاطعة ديكالب لرؤية اإلحصائيات اليو .3

إذا كنت ترغب في رؤية البيانات التاريخية، فيمكنك تغيير التاريخ بتحديد الشهر واليوم على قائمة  .4

 .التقويم المنسدلة

 

 المشاركة المجتمعية 

يف لروابط أولياء األمور والمعلمين بمجلس ديكالب باإلضافة إلى شكًرا لكل الحاضرين في اجتماع الخر

مالحظاتكم وشفافيتكم ال تُقدر بثمن وسنواصل إجراء المزيد من التفاعالت . ساللقاء المفتوح لمديري المدار

وباإلضافة إلى ذلك، أوجه شكًرا  . االفتراضية لمشاركة إجراءات الحفاظ على سالمة العاملين والطالب

 Flat Rockوطالبها بالصف األول بمدرسة  Amanee Salahuddinلمفوضتنا السيدة  خاًصا 

Elementary لجاد والتزامها تجاه طالبنا على عملها ا. 

 

 تقارير التدقيق المالية 

وتشارك   .2019و  2018ن للعامين الماليي لتقارير التدقيق الماليةيسعدني أن أعلن عن استالم الدائرة 

وال تزال مواصلة تحسين عمليات التدقيق وإعداد . ون تحفظ حول أنشطة الدائرة الماليةالتقارير رأيًا بد

التقارير الداخلية لتوفير شفافية في شؤون الدائرة المالية أولوية هامة بالنسبة لي ومجلس التعليم بمقاطعة  

 (.BOE)ديكالب 

 

 
 

األوصياء من اختيار  /كن أولياء األمورأكتوبر ليتم 21أكتوبر و 9بتاريخ  العودةنموذج نية تم توزيع 

وستعطي ردود أولياء األمور فرصةً للمدارس المحلية لتنظيم الطالب في   .خيارهم المفضل ألطفالهم 

ن،  مجموعات صغيرة للمحافظة على متطلبات التباعد االجتماعي في الفصول الدراسية في أثناء التعلم الهجي

سيستمرون في التعلم عن بعد من المنزل عندما تبدأ المرحلة   كما ستسمح لهم بوضع خطة للطالب الذين

 . لغة مستخدمة لدينا  15يرجى النقر فوق الرابط أدناه لتعبئة نموذج نية العودة، المتوفر أيًضا بأكثر . الثالثة

 موذج نية العودة ن
 2020 ،أكتوبر 9-30

 ممتد 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-receives-audited-financial-reports/


ARABIC 

 SV_cO7CQFP10BWfwuF/https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form:  الرابط 

 

تساءلوا عن المكان الذي يمكنهم من خالله الحصول على تحديثات حول استجابتنا أعلم أن الكثير من األسر 

، الذي يوضح الطرق المختلفة التي المورداحرصوا على مراجعة هذا . وإعادة افتتاح المدارس 19لكوفيد 

ف لغتهم  كما نقدم خيارات الترجمة للرسائل الموجهة ألولياء األمور الذين تختل . نقدم من خاللها التحديثات

 . التي نوفرها  School Messengerاألساسية عن اإلنجليزية وإمكانية تحديد لغة مفضلة في أداة 

 

 فالأبطال جدد لألط

رئيس العمليات، والرئيس المالي، ونائب المشرف العام لتمكين المجتمع )نعرفكم بأفراد فريقنا الجدد 

وقد تم التعريف بهم رسميًا لفرقهم يوم الخميس  . عالذين انضموا إلينا هذا األسبو( واالبتكار والشراكات

 .أكتوبر، ويسعدنا ضمهم للعمل معنا من اآلن فصاعًدا 15الموافق 

 

 البنا ط

وقد وقع االختيار عليها من .  Miller Groveجزًءا من برنامج فنون الطبخ بمدرسة  Au’Niyahأصبحت 

مشاركة في عشاء جمع تبرعات بمقاطعة  لل( HEFG)معلمتها ومؤسسة تعليم الضيافة بوالية جورجيا 

ميزها المستمر في  خير تمثيل ولت DCSDلتمثيلها  Au’Niyahأتوجه بالشكر لـ . ديكالب األسبوع الماضي

 ! أحسنِت صنعًا . برنامج فنون الطبخ

 

أكتوبر، حصل طالبنا في الصفين العاشر والحادي عشر على فرصة أخذ   14كما أود اإلشارة إلى أن في 

وأتوجه بشكر خاص لجميع الطالب وقادة المدارس والمختبرين المشاركين . PSAT/NMSQT  اختبار

إدارة النقل على نقل جميع الطالب المسجلين والتأكد من ركوب  كما أود شكر. على نجاح االختبارات

أكتوبر  29الثانية بتاريخ  PSAT/NMSQTوستُقدم اختبارات . ونزول الطالب بأمان بكل مدرسة

 . ثانية آمنة وناجحة  PSAT/NMSQTونتطلع لتقديم اختبارات . الذين سجلوا للطالب

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdekalb.co1.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_cO7CQFP10BWfwuF&data=02%7C01%7Cmichael_s_williamson%40dekalbschoolsga.org%7C3b72312950584bbaa93908d86ca5b528%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637378806250699321&sdata=mOGuhRJeMkXvuX3wdLaMmz1%2F%2Ft%2FqRcRjXuABKHqELD0%3D&reserved=0
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/how-to-stay-informed-on-the-reopening-of-schools-flyer-2020.pdf
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وكالعادة،  . ن ونحن نمضي قدًما في عامنا الدراسي الجديدأشعر بامتنان كبير لصبركم وكرمكم المتواصلي

 .أستمر في التزامي الكامل بسالمة طالبنا وتميزهم التعليمي

 

 أكبر مشجعيكم،

 

Cheryl Watson-Harris 


