
ARABIC 

 

 18اإلصدار 

 

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

 

بالرغم من أن هذا العام قد يبدو مختلفًا للعديد من العائالت، لكني  أتمنى أن يكون الجميع انتهى من قضاء عطلة رائعة. 

أشعر بالثقة من أننا سنحقق شيئًا يمكننا االفتخار به هذا الموسم. أتوجه بخالص الشكر من صميم قلبي ألعضاء مجلس 

ن ساعدوا مجتمعنا على اإلدارة والمتعلمين وفريق العمل والمديرين والمعلمين وعمال الخطوط األمامية الرائعين الذي

 المضي قدًما خالل هذه الفترة.

 

ديسمبر لالستماع إلى معلومات   7الرجاء التأكد من ضبط محطة التلفزة على اجتماع مجلس اإلدارة يوم اإلثنين الحالي 

اهمين من إعادة االلتحاق وجها لوجه لقادة المنطقة والمديرين والمدرسين والمتعلمين. سوف تساعد هذه التفاصيل المس

جاهزة إلعادة فتح المدارس.   DeKalbخالل عطلة الشتاء وستكون مدارس منطقة  2021مجتمعنا في االستعداد لعام 

أو على اإلنترنت على موقع تليفزيون    DeKalbفي منطقة  24يمكنك مشاهدة اجتماع مجلس اإلدارة على القناة 

DeKalb Schools TV. .لدينا أيًضا خيار الفيديو حسب الطلب لهؤالء الذين قد يحتاجون إلى مشاهدته الحقًا 

 

والفرص  DCSD( يشمل ذلك نقاط القوة في منطقة مدارس Day Plan 100سوف أشارك قريبًا خطة مئة يوم )

إللهام مجتمعنا من  DCSDمشاركة النتائج ومواصالت العمل وفقًا لرؤية منطقة وااللتزامات المتوارثة. وأنا متحمس ل

 المتعلمين لتحقيق التفوق التعليمي.

 

 19-تحديث بشأن فيروس كوفيد 

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

 Georgia Departmentمواطن لمدة أسبوعين وفقًا لحسابات إدارة الصحة العامة في والية جورجيا 100.000

of Public Health (GDPH) والرقم الذي أعلنت عنه إدارة .GDPH  حالة. لمتابعة مستويات   323اليوم هو

باستمرار، يرجى االستمرار في زيارة الرابط:  DeKalbاالنتشار في مقاطعة 

report-status-daily-19-https://dph.georgia.gov/covidننا متخوفين بشأن الزيادة . على الرغم من أ

في هذه األعداد، لكننا سوف نستمر في التحضير للتدريس وجها لوجه وتشجيع إجراءات السالمة الواضحة لضمان  

 استعداد المتعلمين وفريق العمل إلعادة الفتح اآلمن.

 

لالحتفال بفترة العطالت هو   ونظًرا الستمرار زيادة الحاالت بسرعة في الواليات المتحدة، فإن الطريقة األكثر أمانًا

االحتفال في المنزل مع األشخاص الذين نحبهم كل يوم. إن التجمعات مع أفراد األسرة واألصدقاء الذين ال يعيشون معك  

 أو اإلنفلونزا وانتشارهما.  19قد يزيدون من فرص اإلصابة بفيروس كوفيد 

 

( حول كيفية المحافظة على سالمتك أثناء  CDCبعض النصائح من مركز السيطرة على األمراض ) انقر هنا لمعرفة

 جازات.موسم اإل
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 تمكين األسرة واالنخراط االجتماعي
. قدم هذا  مؤتمر تمكين اآلباء واألسرة االفتراضينوفمبر، عقدنا  21احتفاال بشهر االنخراط األسري الوطني ولإلشادة به في 

ه بالشكر لكل من حضر ولمجلس  المؤتمر  للعائالت جلسات معلومات افتراضية باإلضافة إلى مصادر رقمية وموردين. نتوج
( على االجتماع هذا األسبوع. سوف يستمر هذا التعاون في المحافظة على قوة بلدنا. يرجى البقاء  PACمستشاري اآلباء )

األخرى لشهر ديسمبر. إذا كنتم تحتاجون إلى   Family Town Hallمتأهبين الجتماعات المديرين وفريق العمل والعائالت 
، فالرجاء زيارة الموقع Microsoft Liveفية الوصول إلى فعالية عبر تعليمات حول كي

 . hall-town-parents-news/regional-https://www.dekalbschoolsga.org/featured/التالي
 

باألمس   Latino American Association Latin Feverا رائع ا في فعالية رابطة األمريكيين الالتينيين قضيت وقت  
ا في اللجنة االستشارية. تقوم رابطة األمريكيين الالتينيين   ا عضو   Latino Americanوأقدر رئيسها الذي يعمل أيض 

Association .بعمل رائع في المجتمع ونحن نقدر جهودكم 
 

التي  DCSDنحن جميع ا منخرطين في العمل مع ا كمجتمع وكبلدة. الرجاء االعتناء بصحتكم وسالمتكم وافتخروا بمنطقة 
 ستستمر في النمو إلى مؤسسة أقوى وأفضل. 

 
 أكبر مشجعيكم، 

 
Harris-Cheryl Watson 
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