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 الثامن  الجزء

 

 وبعد،  طيبة تحية ،DeKalb County School District أسرة السادة

 

. حيًا واقعًا طالبنا نجاح لجعل مجتمعين والمجتمع العاملون فيها يستثمر دائرة من جزًءا أكون بأن شديد بامتنان أشعر
 الحب المنطقة، عن النظر وبغض ،DeKalb County School District (DCSD) أنحاء في تنقلي أثناء وأرى

 هذه ألن الفصل هذا خالل الترقي في سنستمر أننا في شك أدنى لدي وليس. طالبنا نحو المشترك وااللتزام والشغف
 .وسنتميز سننجز وسويًا نستطيع، سويًا . كبيرة واحدة أسرة الدائرة

 

 السابعة المنطقة مع الميدان في

 

 لتقييم ضروري أمر وهو. مباشر بشكل عملهم ومشاهدة المناطق مشرفي مع يوم قضاء هو الرياضي اليوم من الهدف
 Rodney. د إلى باالنضمام األسبوع هذا شرفت وقد. التحسينات ودعم فراغات ألي المركزي بالمكت ملء كيفية

Swanson تجمع في السابعة المنطقة في  الرائع وفريقه McNair High School وCedar Grove High 

School .المناسبين القادة لديها ولكن ،"الواعدة " المدارس بعض على  المنطقة تحتوي! حقيقيين تعليم بأبطال والتقيت 
" التغيير" قيادة. البعض وببعضهم بطالبهم احتفائهم طريقة وأحب. صعود في المدارس هذه أن كما السفينة متن على
 زيارة وأثناء! العظمة نحو الجميع ودفع البعض بعضهم مستوى برفع ملتزمون القادة هؤالء ولكن المثابرة، تعني

 لرؤية كثيًرا سعدت والرياضيات، العلوم في الدراسية المادة إتقان في طالبهم معلمونال يدعم حيث االفتراضية الصفوف
 ونخدم ونقود ونتعلم ندرس حيث النجاح؛ في راسخة أقدامنا" السابعة المنطقة شعار. لطالبنا يقدم الذي النموذجي التعليم
 !الرائع عملكم وتابعوا المشهودة إنجازاتهم على السابعة للمنطقة تهانينا". الطالب نمو لتعزيز

 

Narvie J. Harris Elementary Theme School 

 

 عامين  مدار  على ثابتًا أداء وتقدم Title I Reward لقب على حاصلة مدرسة •

 10 عن تزيد CCRPI مكتسبات •

 

Kelley Lake Elementary School 

 

 "Beat the Odds" برنامج ضمن مدرسة/10 عن تزيد CCRPI مكتسبات •
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DESA 

 

 "Beat the Odds" برنامج ضمن مدرسة •

 

Robert Shaw Elementary Theme School 

 

 Title I Distinguished لقب على حاصلة مدرسة •

 

Cedar Grove High School 

 

 (2019و 2018) األمريكية القدم  كرة في الوالية أبطال •

 National BETA Club School of Distinction جائزة •

 

 نجوم 4 مناخي بتصنيف مدارس

 

• Cedar Groves ES 

• Kelley Lake ES 

• Obama Magnet 

 

Barack H. Obama Elementary Magnet School of Science & Technology 

 

• Johnathan Hines، الوالية مستوى على العام معلم روضة، معلم 

 اإلسبانية اللغة غمر برنامج •

 

 

 (C&I) والتدريس الدراسية المناهج إلدارة مفاجئة زيارة

 

 Fernbank في الرائعة جولتهم على والتدريس الدراسية المناهج وفريق Stacy Stepney لـ خاص شكر

Science Center .الدراسية المناهج إدارة  في الدراسي بالنجاح واالهتمام الجماعي بالعمل جًدا انبهرت لقد 
 على STEAMو STEM برامج يشمل بما عالية مستويات  إلى طالبنا ألخذ ثاقبة رؤية لديهم أن كما. والتدريس

 التي الرائعة بالفرص DCSD مجتمع يستفيد أن وأرجو لطالبنا تقديمه يمكننا الذي جًدا الكثير لدينا. الدائرة مستوى
 . /http://www.fernbank.edu زيارة يُرجى! Fernbank Science Center يقدمها

http://www.fernbank.edu/
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 زيارة يُرجى. ألسرنا آخر رائعًا مورًدا Multitiered System of Supports (MTSS) يعد
https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play حول المعلومات من لمزيد 

 .والعاطفي واالجتماعي الدراسي التعلم

 

 اعتذاًرا الدائرة أصدرت. المتردية الطعام دةوجو التغذية بخدمات يتعلق مؤسف حادث الماضي األسبوع في لدينا وقع
quality/-food-for-apology-an-issues-https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd وأرغب 

 بالمعايير ملتزمة Dekalb County School District (DCSD) تزال الو. وأسرنا لطالبنا اعتذاًرا أوجه بأن
 من والجمعة واألربعاء اإلثنين أيام مفتوحة DCSD مدارس جميع فإن التذكير، سبيل وعلى. لطالبنا المقدمة والخدمات

 DCSD لدائرة بعالتا التغذية ويب موقع زيارة يرجى. الغداء وجبة لتناول مساءً  1:00 وحتى صباًحا 11:00 الساعة 
 المجانية الطعام أماكن لمعرفة DCSD وجبات توزيع موقع خريطة استكشاف أيًضا ويمكنك. األخبار آخر لمعرفة
 .https://bit.ly/3j9nlwfهنا بالنقر منك بالقرب

 

 NAACP لمؤسسة شكًرأ. ومجتمعنا  وطالبنا أسرنا مع الحوار  أواصل أن أود الدراسة، من الثالث لألسبوع دخولنا مع

DeKalb County د مع الشجاع الحوار وللجنة .Morley السيدة مع المفتوح وللحوار Vickie Turner وأنصار 
 العمل بأن وتذكروا سعيدة أسبوع نهاية عطلة. بوعاألس هذا والقوية المثرية النقاشات على  الجنوبي DeKalb مجتمع

 !سويًا أفضل DeKalb County School District في وأننا األحالم يحقق الجماعي

 

 مشجعيكم،  أكبر

 

العام  المشرف ،Cheryl Watson-Harris السيدة

https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-quality/
https://bit.ly/3j9nlwf

