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

 

نوجه في البداية الشكر لكل من حضروا اجتماع مجلس اإلدارة يوم االثنين. نحن نقدر كما هو الحال دائًما التعليقات واآلراء 

التي تصلنا من جميع الجهات المعنية. ونؤكد لكم أن جميع القرارات التي تصدر في هذه الفترة التي ال مثيل لها تصب في 

بأن سالمة   DeKalb County School Districtنود أن نؤكد باسم منطقة مدارس  مصلحة جميع طالبنا وموظفينا. كما

الطالب والموظفين وصحتهم ما زالت في مقدمة أولوياتنا. تتمتع منطقتنا المدرسية بتنوع رائع نحتفي به. ونحن نعلم تمام العلم  

 أن في اتحادنا قوة. 

 

العام   DeKalb County School District، فقد بدأت منطقة مدارس خطة إعادة الدخولوكما سبق وشاركناكم في 

  19 -التعلم المباشر وجًها لوجه إال عندما يصبح خطر انتشار كوفيدالدراسي في بيئة التعلم عن بعد، ولن نُعيد الدارسين إلى  

وسيظل الدارسون في المرحلة   يوًما. 14شخص في فترة  100,000حالة من كل  100أي أقل من  -معتدل أو ضئيل للغاية 

ركة التطوعية. ونعمل الثانية من خطتنا في بيئة تعلم افتراضية مع عودة األنشطة الرياضية وغير الصفية على أساس المشا

اآلن على وضع تدابير تسمح ألولياء األمور والعائالت باختيار البقاء في بيئة تعلم افتراضية حتى عندما نعود بسالم إلى 

 التدريس وجًها لوجه. 

 ومجموعات التركيز  19-اجتماع اللجنة االستشارية الطبية بخصوص كوفيد

يز اآلباء والمعلمين والمديرين.  وسنواصل تقديم آخر ما يستجد من معلومات  كما أننا بصدد جمع النتائج من مجموعات ترك

، والبيانات الُمجمعة من استبيان DeKalb County School Districtالتابعة لمنطقة مدارس  19من فرقة عمل كوفيد 

ومراكز   DeKalbمقاطعة أولياء األمور األخير، والرؤى الثاقبة من شركائنا في مجال الصحة بما فيهم مجلس الصحة ب

 (. CDCمكافحة األمراض والوقاية منها )

 

 19 -بيانات االتجاهات الحالية لكوفيد 

 

موقع ويب  DeKalb County School Districtلدى منطقة مدارس  19-تُراجع فرقة عمل إعادة االنفتاح في ظل كوفيد

مساًء لمراقبة بيانات االتجاهات الحالية للجائحة في مقاطعة  3:00( يوميًا بعد GDPHإدارة جورجيا للصحة العامة )

DeKalb  وواليةGeorgia وال تحسب الدائرة البيانات وال تقدم افتراضات حول البيانات التي تعلنها .GDPH . 
  

https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/09/dekalbs-onward-and-upward-strategy-to-reopen-schools-2020-2021.pdf
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 المعلومات، اتبع الخطوات التالية: إذا كنت ترغب في االطالع على 

مساًء يوميًا   3:00بعد الساعة   report-status-daily-19-https://dph.georgia.gov/covid. يرجى زيارة 1

 لعرض المعلومات الحالية. 

 يعرض خريطة جورجيا.. مرر إلى القسم الذي 2
 

 
 

 لرؤية اإلحصائيات اليومية. DeKalb. مرر فوق مقاطعة 3
 

 
 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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 . إذا كنت ترغب في رؤية بيانات الفترات السابقة، فيمكنك تغيير التاريخ بتحديد الشهر واليوم على قائمة التقويم المنسدلة. 4
 

  
 

 (Region IVالزيارة الميدانية للمنطقة الرابعة )
 
أوجه جزيل الشكر لكل الُمعلمين والدارسين والعاملين الذين رحبوا بي هذا األسبوع في أثناء زيارتي الميدانية للمنطقة الرابعة.  

 و  Clarkston، المشرفة اإلقليمية يوم األربعاء في جولة على طول Michelle Jonesرافقتني الدكتورة/ 
Stone Mountain  وتجمعاتBeyond والدكتورة/ . وتجولنا أناJones   في مدارس 

New Indian Creek Elementary  وRockbridge Elementary وتوقفنا في محطتنا األخيرة عند ، 
DeKalb Early College Academy (DECA)   لكي نُقابل قادة منطقة مدارس 

DeKalb County School District وMicrocabinetئع والطرق العديدة  . وأطلعت في هذه الجولة على التنوع الرا
 التي تُعزز بها المنطقة الرابعة تجربة التعلم االفتراضي لطالبنا في أثناء هذه الفترة االستثنائية.

 
 وفيما يلي بعض اإلنجازات البارزة الواجب ذكرها: 

 األكاديمي. نجوم في تصنيف مناخ التفوق  5نجوم أو  4حققت إحدى عشرة مدرسة من مدارسة المنطقة الرابعة   •
،  Rockbridge Elementary، ومدرسة Indian Creek Elementary، فازت مدرسة 2019في عام   •

، DeKalb School of the Arts (DSA)، و DeKalb Early College Academy (DECA)و
به على   ( لنظام المساءلة المعمولGOSAبالجائرة المرموقة التي يقدمها مكتب حاكم الوالية إلنجازات الطالب )

 (.  SSASنطاق الوالية )
  Stone Mountain Middle Schoolوتوضح حقيقة أن اثنتين من مدارس المنطقة وهما مدرستي  •

)العلوم والتكنولوجيا والهندسة  STEM، معتمدتين من Champion Theme Middle Schoolو
 لوم وتعلمهم. والرياضيات( حب الدارسين في هذه المدارس وحماسهم لدراسة الرياضيات والع

كلي حماسي لكل اإلنجازات الرائعة التي يحققها دارسو المنطقة الرابعة، وأترقب التواصل مع المزيد منكم في وقت الحق من 

 هذا العام. 

 القضائية  CARESاالحتفال بانتصارنا في دعوى قانون 

انتصاًرا باهًرا هذا األسبوع  DeKalb County School Districtوأرغب أيًضا في االحتفال بتحقيق منطقة مدارس 

كانت  الذي أبطل حكًما or the District of ColumbiaU.S. District Court fبالحكم األخير الصادر عن محكمة 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-naacp-win-major-victory-in-cares-act-lawsuit/
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لتُفرض بموجبه شروًطا غير قانونية على المساعدة الفيدرالية الطارئة للمدارس الحكومية . وأعبر عن فخري بالدور القيادي  

ليحول  في إبطال هذا القانون الذي كان  DeKalb County School Districtالوطني الذي اضطلعت به منطقة مدارس 

 بعيًدا عن دارسينا. 19-ماليين الدوالرات المبذولة في المساعدات الفيدرالية في أثناء كوفيد

 

 نشكركم على ما تقدموه لنا من دعم في أثناء مرورنا بهذه الفترة التي لم تشهد مثلها منطقة مدارس 

DeKalb County School District  وأنا شديد الفخر بكل اإلنجازات التي نحققها سويًا. وأحيطكم علًما أن األهم من .

 لدارسين في منطقة مدارس  ذلك كله هو أن التزامي بتقديم تجربة أكاديمية متميزة لجميع ا

DeKalb County School District  .ال يزال أمًرا راسًخا 

 

 أكبر مشجعيكم، 

 

Harris-Cheryl Watson 


