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 التاسع  الجزء

 

 وبعد،  طيبة تحية ،DeKalb County School District أسرة السادة

 

 الدائرة في الموجودة الرائعة والمبادرات البرامج من الكثير لدينا. الجديد الدراسي العام مع يرام ما على تكونوا أن أرجو
 هذه مشاركة في التردد  عدم رجاء  . األسبوعية اإلخبارية نشرتي في معكم الرائعة الموارد تلك بعض أشارك أن وأرجو
:  االشتراك على وتشجيعهم DeKalb County School District (DCSD) وأصدقاء أسرة مع اإلخبارية النشرة
 .العام المشرف من رسالة

 

 السادسة المنطقة مع الميدان في

 

ا  ودود ا ترحيب ا زيارة كل في أتلقى كنت. رائعة رحلة الرياضي ومالي إلى رحلتي كانت  الذين العاملين من رائع ا وإلهام 
 السيدة مع السادسة المنطقة في الرياضية اليوم كان الماضي، األربعاء يوم وفي. بحب ومجتمعنا طالبنا يخدمون

Pamela Benford .مدارس مديري جميع مع التقيت حيث سةالساد بالمنطقة تقليدية غير مدارس ثالث زرت وقد 
 مع التقيت كما. التقليدية غير المدارس وتجمع Towers وتجمع Columbia تجمع من عشر  الستة السادسة المنطقة
ا. المصغر السادسة المنطقة ديوان  من أعضاء  وإنجاز التزامكم على السادسة وللمنطقة Benford سيدة لك جزيال   شكر 
 .الرائع العمل

 

 :لالحتفال الداعية األسباب من قليل وهذه النجاح نحو طريقهم في السادسة  المنطقة أبطال
 

 لدراسيةا الجوانب •

o تقارير في مكتسبات تحقيق من السادسة  المنطقة مدارس من 85% تمكنت CCRPI األخيرة 

o نتيجة في العشرة عن تزيد مكتسبات السادسة المنطقة في مدارس 3 أظهرت CCRPI 
 Canby Lane ES، Rowland ES، Columbia MS:  اإلجمالية

o  5 برنامج في دخلت السادسة  بالمنطقة مدارس "Beat the Odds  :"Canby Lane 

ES، Columbia MS، Peachcrest ES، Rowland ES، Wadsworth Magnet 

o مدرسة في المميزين المتعلمين نسبة زادت Wadsworth Magnet (الصف رياضيات 
 بتقييم AdvancED STEM من معتمدة مدرسة تعد كما ،75% إلى 24.7% من( السادس
 نجوم 5 مناخي

 أجهزة طلبوا ممن عشر الثاني وحتى األول الصف من الطالب من 98% استلم - الجهاز توزيع •

 للطالب دراسية  موارد أو/و أجهزة السادسة المنطقة مدارس من العديد سلّمت - األسرة مع التواصل •
 .مواصالت وسائل أسرهم تمتلك ال الذين

https://dekalbschoolsga.us14.list-manage.com/subscribe?u=97086bb4e88e475bb0ee1cb33&id=6f3f7db8e7
https://dekalbschoolsga.us14.list-manage.com/subscribe?u=97086bb4e88e475bb0ee1cb33&id=6f3f7db8e7


ARABIC 

 الثالث  الهدف موظفي كفاءة - المالية لإلدارة مفاجئة زيارة

 

 واألصول والمحاسبة الدفع، مستحقة والحسابات والعقود، المشتريات تشمل التي المالية، اإلدارة بزيارة تشرفت
 تستند الذي األساس اإلدارة هذه وتعد. المدرسية التغذية وخدمات المخاطر، وإدارة والمخصصات، والموازنة الرأسمالية،

 الموارد وموائمة كفاءة بأعلى التشغيل جانب إلى العمالء، وخدمة والمحاسبة المالية المسؤولية جوانب في دائرتنا عليه
 .الطالب إنجاز مع

 

 وقد. المؤقت المالي الرئيس منصب في العمل مسؤولية وتحملها  لقيادتها Masana Mailliard السيدة على أثنيت لقد
 سررت وقد. الجاد لعملهم شديد بامتنان وأشعر 19 كوفيد بسبب اإلغالق فترة طوال ساللة  بكل ةالمالي اإلدارة عملت
ا تتخذ التي الجديدة العملية تنفيذ وخطط الميزانية لتطوير عامة نظرة قدم  الذي الفريق بلقاء  .صفري ا نهج 

 

 إلقاء يرجى. أسركم مع بالوقت تستمتعوا أنب وأرجو العمال عيد أسبوع نهاية لعطلة منكم الكثيرين بتطلع يقين على أنا
 كما. الرصيف الستالم الغذاء سالمة حول وتلميحات العمال  عيد تغذية لجدول المعلومات من المزيد على أدناه نظرة
 نشر في االستمرار منكم وأطلب االجتماعي التواصل شبكات على والمالحظات الصور من بالكثير استمعت أنني

 طول على لطالبنا لدعمهم الرائعين والمرشدين األمور وأولياء الرائعة واألسر المرحة فتراضيةاال التعلم مساحات
 .قدمتموه ما لكل شديد بامتنان وأشعر الجميع لجهود االفتراضي التعلم يحتاج. الطريق
 !رائعة أسبوع نهاية عطلة لكم أتمنى

 

 مشجعيكم،  أكبر

 

العام  المشرف ،Cheryl Watson-Harris السيدة


