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 17اإلصدار 

 

 التعليمية، تحية طيبة وبعد، DeKalb County School Districtالسادة أسرة منطقة  

 

يوم على شغلي لمنصب المشرف  100شكًرا عل التزامكم وتفانيكم في مساعدة الدارسين هنا، شهد يوم أمس مرور 

التعليمية وهذا مصدر فخر لي. أنارت هذه الشهور الماضية   DeKalb County School Districtالعام لمنطقة 

الشأن في الداخل والخارج في مختلف أنحاء  لنا الطريق وذللته لنا لنتعلم الكثير عن مجتمعنا الحبيب من أصحاب

 المنطقة، وكل ذلك أثناء تعرضنا لوباء عالمي وأثناء مواجهتنا له. 

 

 DeKalb County Schoolأتطلع لمشاركة نقاط قوتي المميزة والفرص التي ستساعد في بناء رؤية منطقة  

District  التعليمية إللهام مجتمع المتعلمين لدينا لتحقيق التميز التعليمي حتي يتمكن جميع الدارسين األذكياء والرائعين

 DeKalbلدينا من كل المجتمعات المحلية المتنوعة تنوًعا رائعًا من الوصول ألقصى قدراتهم لتحقيق رؤية منطقة  

County School District .التعليمية للخرجين 

 

التعليمية التي جعلتني جزءاً من هذه المدينة وإلتاحة الفرصة   DeKalb County School Districtا لمنطقة شكرً 

للعمل مع هذه الصحبة الطيبة وهؤالء المدافعين عن المساواة من هذه المنطقة التعليمية القوية التي تصحبنا جميعًا  

 Superintendent’sيرجى زيارةو اإلنجاز والرفعة. لألمام ونحو األفضل، أثناء إلهامنا للدارسين ودفعهم نح

Corner .لمعرفة المزيد 

 

، نوفمبر، 30من أكتوبر، وقمنا بتمديد الموعد النهائي حتى  9كما تعلمون جميعًا، فإننا وزعنا نموذج نية العودة في 

. يمكن ألولياء األمور/ األوصياء بعد إكمالهم للنموذج تحديد اختيارهم المفضل لكل طفل.  تستخدم مدرستنا  2020

بأولياء األمور  بعد إكماله لجمع معلومات بشأن العائالت التي تأمل البيانات المستخرجة من نموذج نية العودة الخاص 

 في العودة من خالل النموذج المختلط أو  التي تود أن تظل في نموذج التعلم عن بعد. 

 

 إلهام. إنجاز. الرفعة

 DeKalb County Schoolشكًرا لمنطقة 
District  التعليمية التي جعلتني جزءاً من هذه المدينة

وإلتاحة الفرصة للعمل مع هذه الصحبة الطيبة وهؤالء  
المدافعين عن المساواة من هذه المنطقة التعليمية 

 القوية." 
 

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 
 المشرف العام 

https://www.dekalbschoolsga.org/superintendents-corner/
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 التعلم المختلط )مزيج من التعلم المباشر وجًها لوجه والتعلم عن بعد(: 

تشعر بالراحة اتجاه عودة أوالدهم إلى المدارس في بيئة التعلم  ُصمم نموذج التعلم المختلط للعائالت التي  ▪

 المباشر وجًها لوجه باإلضافة إلى التعلم عن بعد. 

 

 نموذج التعلم عن بُعد: 

صمم نموذج التعلم عن بعد للعائالت التي ال تشعر بالراحة اتجاه عودة أوالدهم إلى المدارس في بيئة تعليم   ▪

حالي. سيستمر الطالب في هذا النموذج بالتعلم من المنزل في نموذج افتراضي ستقدمه  مباشر وجًها لوجه في الوقت ال

 المدرسة عبر اإلنترنت. 

 

ولضمان بيئة آمنة عند وصول طفلك ولالستعداد بشكل كاف لالستمرار في التعلم عن بُعد، نحتاج من كل أولياء األمور 

 إرسال نموذج االستبيان لكل طفل مسجل في مدرستنا. 

 

ا لم نستلم رًدا على االستبيان المتعلق بطفلك، سنفترض أن طفلك سيشارك في نموذج التعلم المختلط. سينتهي إذ

. الرجاء النقر هنا للمشاركة في االستبيان:  2020، نوفمبر، 30االستبيان في 

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

 

 

 

 

  

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
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 19-تحديثات فيروس كوفيد

 

حالة   100مستويات االنتشار في المجتمع المحلي تستمر في االرتفاع أعلى من معيار "االنتشار األساسي" الذي يبلغ 

 Georgia Department of Public Healthمواطن لمدة أسبوعين وفقًا لحسابات  100.000لكل 

(GDPH) واعتباًرا من األمس، ورد عن إدارة الصحة العامة في والية .( جورجياGDPH  في تقريرها الخاص )

باستمرار، يرجى االستمرار   DeKalb. لمتابعة مستويات االنتشار في مقاطعة 270أن العدد بلغ   DeKalbبمقاطعة 

. يمثل االرتفاع في األرقام  report-status-daily-19-vidhttps://dph.georgia.gov/coفي زيارة الرابط:  

مصدر قلق كبير وستواصل المنطقة مشاركة نصائح السالمة والحقائق المهمة وفقًا لمركز السيطرة على األمراض  

 Wave. وفي هذا الصدد، يرجى مشاهدة Disease Control and Prevention (CDC)والوقاية منها 

Them Bows  مقطع الفيديو الموسيقي من المعلمين والفرقة الموسيقية الطالبية الذين يحثون المشاهدين على البقاء

 آمنين أثناء الوباء. 

 

 :CDCفيما يلي بعض الحقائق المهمة حول ارتداء القناع وفقًا لهيئة مراقبة األدوية والوقاية 

 قم بتغطية فمك وأنفك باستخدام القناع الطبي عندما تكون محاًطا بأشخاص آخرين. 

 لآلخرين حتى لو تشعر باألعراض. 19-نشر فيروس كوفيدقد ت •

 يفيد القناع في حماية اآلخرين في حال كنت مصابًا. •

يجب على الجميع ارتداء األقنعة في األماكن العامة وعندما تكون محاًطا بأشخاص آخرين ال يعيشون معك  •

 االجتماعي األخرى. في منزلك، خاصة أنه من الصعب تنفيذ تدابير التباعد 

 نموذج نية العودة
 2020نوفمبر،   30-أكتوبر 9

 ممتد 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://youtu.be/7OkmRZ9XayY
https://youtu.be/7OkmRZ9XayY
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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o   ال يصح جعل األطفال تحت عمر الثانية يرتدون األقنعة أو أي شخص لديه صعوبة في التنفس أو فاقد للوعي

 أو ذو إعاقة أو باألحرى غير قادر على نزع القناع دون مساعدة. 

حية وأجهزة ال تستخدم األقنعة المخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية. حاليًا، تعد األقنعة الجرا •

من اإلمدادات الهامة التي يجب تخصيصها للعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المستجيبين  N95التنفس 

 األوائل لحاالت الطوارئ. 

 أقدام بينك وبين اآلخرين. القناع ليس بدياًل عن التباعد االجتماعي. 6حافظ على مسافة  •

 

 2020أسبوع عمل حياة السود مهمة لعام 

 

نجاًحا كبيًرا في المنطقة التعليمية.  2020لعام   DeKalb Schoolsشهد أسبوع عمل حياة السود مهمة في مدارس 

السيد   DeKalbور مقاطعة أنا ممتن حقًا للدعم والعروض التقديمية القوية من المتحدثين لدينا بما في ذلك مأم

Melody Maddox و ،Hank Stewart  من مؤسسةStewart Foundation والدكتور ،Thomas 

McBryde والدكتور ،Ghody Muhammad   من جامعةGeorgia State University والدكتور ،

Haggen  من مؤسسةScholastic سيكون لدينا مقاطع فيديو لمشاركتها قريبًا مع الطالب والعائالت الذين فاتهم .

 على يوتيوب.   dekalbschools@هذا األسبوع الملهم. يرجى زيارة 

 

، كنت مذهواًل من ما قدمه الدارسون  الالمعون لدينا الذين كانوا على درجة  (BLM)خالل أسبوع حياة السود مهمة 

فكير عندما تحدثوا عن التمييز العرقي وتأثيره على العالم ومجتمعاتهم. لقد استمتعت بسماع خطط  عالية من الثقة والت

  DCSDطالبنا إلحداث تغيير وترك بصمة وتأكيدهم على ضرورة توحيد العالم. شكراً لمجلس التعليم الخاص بمنطقة 

مة. نتطلع إلى مواصلة هذه الحركة إلناطة األمر التعليمية وقادة المنطقة الذين عملوا بجد إلنجاح أسبوع حياة السود مه

وهي مبادرة وطنية   My Brother’s Keeperيرجى البحث عن مزيد من المعلومات حول لدارسينا المتنوعين. 

لتفاوتات المستمرة وضحيتها األوالد والشباب الملونين لضمان بلوغ جميع الشباب إلى إمكاناتهم الكاملة. وتهدف تواجه ا

 مدرسة.  137التعليمية وعددهم  DCSDالتعليمية إلنشاء فصول في كل مدارس منطقة   DCSDمنطقة 

 

في   19-حاالت فيروس كوفيد
   DEKALBمقاطعة 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-kicks-off-my-brothers-keeper-initiative/
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 المشاركة المجتمعية 

المكتب المركزي وسائقي الحافالت   -ة هذا األسبوع شكًرا لكل أصحاب الشأن الذين حضروا اجتماعات البلدي

وموظفي المدرسة. هذه المحادثات مهمة بالنسبة لنا في التحضير إلعادة فتح المدرسة والحرص على أن يظل الجميع 

 بأمان.

 

معلومات لقد احتفلنا مع العائالت وأولياء األمور الرائعين وثقفناهم في هذا األسبوع. تم توفير جلسات افترضية لل

 Virtual Parent and Familyباإلضافة إلى الموارد الرقمية والموردين وغير ذلك الكثير وذلك على الرابط 

enceEmpowerment Confer  شكًرا لك على المشاركة، وعليك أن تعلم أن تمكين عائالتنا لدعم الدراسين هو .

 أولوية قصوى! لمزيد من المعلومات حول مؤتمر تمكين األسرة وأولياء األمور االفتراضي، يرجى االطالع أدناه.

 

أخيًرا، يسعدني إخباركم أن المنطقة تتمتع بتصنيف ائتماني إيجابي ونحن نقدر تفاني الموظفين والجهود التي يبذلونها 

 DCSD Receives Positive Rating fromلتحقيق ذلك. قم بزيارة هذا الموقع لقراءة أخبارنا السارة: 

Moody’s Investors Services. 

 

ونرجو منكم االستمرار في زيارة موقعنا على الويب مع استئناف التحديثات   DCSDاستمتعوا بعطلة الخريف يا أسرة 

 . reopening-https://www.dekalbschoolsga.org/school/ على الرابط

 

 أكبر مشجعيكم، 

 

Cheryl Watson-Harris 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/11/DCSD-Virtual-Family-Empowerment-Conference-Flyer-2020.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/11/DCSD-Virtual-Family-Empowerment-Conference-Flyer-2020.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-positive-rating-from-moodys-investors-services/
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https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/

