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 وبعد،  طيبة تحية ،Dekalb County School District أسرة السادة

 

. المدارس إلى العودة خطط حول القادمة الخطوات  سنناقش حيث  DCSD إدارة مجلس اجتماع في  القادم اإلثنين سأشارك
 اإلدارة مجلس اجتماع مشاهدة ويمكنك. التعليمي نجاحنا في أهمية  من للشفافية لما االجتماع، من البارزة  النقاط معكم وسأشارك

: التالي الرابط بزيارة أو ديكالب مقاطعة  في Channel 24 أو DeKalb Schools TV (DSTV) على القادم
s://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/http. 

 

. عندي األولى األولوية فهي. وموظفينا طالبنا سالمة  من عندي أهم شيء  ال  بأنه العلم يرجى االفتتاح، إعادة  نحو قدًما مضينا مع
". الجديد الطبيعي الوضع" هذا  في للتعلم نهجنا تطور مع مرنين لتبقوا وسعكم في ما كل تبذلوا بأن جميعًا أذكركم  أن أرغب كما

 طالب أحيي". عليها بالتغلب كذلك مليء فهو بالمعاناة، مليء العالم  أن من بالرغم" مرة ذات Helen Keller قالت وكما
 .قدًما والمضي  الجائحة هذه  طوال بالقوة االحتفاظ  على DCSD وموظفي 

 

 

 المحاسبة  لمكتب مفاجئة  ميدانية  زيارة

 

 األدوار  حول منهم المزيد بمعرفة  الخميس يوم سعدت فقد . المحاسبة مكتب في المختلفة األقسام ومديري Linda Frazer. د أشكر
 :تشمل والتي الدائرة، تقدمها التي المهمة  الدعم وصور 

 

 لطالبنا مبتكر تعلم فرص إلى  يقود الذي  المستمر التخطيط. 

 المدارس تحسين ومواطن طرق لتحديد والتقييمات األبحاث  من البيانات استخدام. 

 أفضل بشكل األداء توقعات لتنسيق والمعلمين الطالب  مع التعاون. 

 

 حيث ،DeKalb Academy of Technology and the Environment (DATE) في  الرائع الفريق شكر أريد كما
 على أيًضا  التعرف مع" والتحية  اللقاء " فقرة أثناء المشاركين جميع مع بالتحدث استمتعت وقد . المستقلة المدرسة  بقادة التقيت
 DeKalb Internationalو المستقلة مدارسنا بين الشراكة أن إلى  أشير أن ويجب . لطالبنا لها خططوا التي المثيرة األمور

Student Center اإلنجليزية اللغة متعلمي من الكثير يحرزه الذي بالتقدم وأفخر . نموذجية شراكة (ELL )هذه بسبب لدينا 
 في العاملين ولجميع لي ضرورية المالحظات  هذه. االفتراضي التعلم تجربة حول  المستمرة مالحظاتكم على أشكركم. الشراكات
DCSD طالبنا نجاح في وتفانيكم اللتزامكم باالمتنان أشعر . والتطور التحسين لمواصلة. 

 

 !DCSD لـ  رائعة أسبوع نهاية  عطلة

 

 مشجعيكم، أكبر
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