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السادة أسرة منطقة مدارس  DeKalb County School Districtالتعليمية ،تحية طيبة وبعد،
كثيرا ما نسمع في أثناء هذه المرحلة التي نمر بها من تعلم افتراضي وتخطيط إلعادة فتح المدارس الحقًا عبارة أننا جميعًا في نفس
ً
المركب ،وما زلت أستشعر صحة هذه العبارة هنا في منطقة مدارس  .DeKalb County School Districtألن تعاوننا مع شركائنا
في المجتمع هو أمر جوهري إلنجاز العمل العظيم الذي نحققه يوميًا .وما زال فريقنا القيادي في منطقة مدارس
 DeKalb County School Districtيتواصل مع الجهات المعنية ويتلقى تعليقاتهم بهدف تحسين وسائل االتصال في جميع أنحاء
مجتمعنا.
ويُعد المجلس االستشاري الرئيسي (ً )PAC
مثاال رائ ًعا على شراكتنا مع جميع الجهات المعنية في مجتمعنا على أرض الواقع .ويتألف
المجلس االستشاري الرئيسي ( )PACمن أولياء األمور وموظفي المدارس والطالب وأفراد المجتمع الذين يمنحونا بما يبذلونه من عمل
أفكارا ومساعدات لزيادة تحصيل الطالب ورفع أدائهم ،بما في ذلك:
شاق
ً
.1
.2
.3
.4

الحفاظ على منظور شامل على مستوى المدرسة في المشكالت.
العمل بمثابة حلقة وصل بين المدرسة والمجتمع.
تشجيع مشاركة أولياء األمور وغيرهم من الجهات المعنية داخل المجتمع المدرسي.
العمل على زيادة تحصيل الطالب الدراسي ورفع أدائهم باإلجراءات الواضحة وأفضل الممارسات المتبادلة.

كما نود أن نعبر عن تهانينا الحارة ألعضاء المجلس االستشاري الرئيسي ( )PACالمنتخبين حديثًا! يُرجى االطالع على موقع PAC
لمعرفة آخر المستجدات والحصول على معلومات عن انتخابات اإلعادة.
سنجري األسبوع القادم مجموعة التركيز التابعة للمجلس االستشاري الرئيسي .كما ستستضيف المجموعات االستشارية للمعلمين
والطالب والعائالت مناقشات في القريب العاجل .وأود أيضًا أن أشيد سريعًا بقادة األعمال المحليين في مجتمعنا الذين يُشكلون مجلس
) .Superintendent Advisory Council (SCACتُقدم هذه المجالس وشراكاتهم إسهامات قيمة ومهمة للغاية في طريقنا لتحقيق
أهداف المنطقة .لذا ،أعبر عن شدة امتناني لجميع األفراد المشاركين والعازمين على خدمة مجتمعنا.
إعادة فتح المدارس وج ًها لوجه
ستستمر فرقة عمل إعادة االنفتاح في ظل كوفيد 19-لدى منطقة مدارس  DeKalb County School Districtفي استضافة
مجموعات تركيز تهدف لفهم احتياجات عائالتنا في منطقة مدارس  DeKalb County School Districtومعلمينا وموظفينا
ومخاوفهم فه ًما أعمق .كما ستساعدنا التعليقات والمالحظات التي سنجمعها من مجموعات التركيز على تحسين خطتنا إلعادة فتح
المدارس .ونشكر كل من خصصوا جزء من جدولهم المزدحم للمشاركة في هذه المناقشات .ويوضح الرسم البياني الوارد أدناه الخطوط
العريضة إلعادة فتح منطقة مدارس  .DeKalb County School Districtوكما سبق وأشرنا ،فإننا لن نُعيد الدارسين إلى التعلم
المباشر وج ًها لوجه إال عندما يصبح خطر انتشار كوفيد 19 -معتدل أو ضئيل للغاية  -أي أقل من  100حالة من كل  100,000شخص
في فترة  14يو ًما.
بيانات االتجاهات الحالية لكوفيد19 -
وعلى سبيل التذكير ،تُراجع فرقة عمل إعادة االنفتاح في ظل كوفيد 19-لدى منطقة مدارس DeKalb County School District
موقع ويب إدارة جورجيا للصحة العامة ( )GDPHيوميًا بعد  3:00مسا ًء لمراقبة بيانات االتجاهات الحالية للجائحة في مقاطعة
 DeKalbووالية  .Georgiaيرجى زيارة  https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-reportبعد الساعة 3:00
مسا ًء يوميًا لعرض أحدث المعلومات.
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أنا فخور ب ُمعلمينا ومدارسنا من أمثال مدرسة ) DeKalb Early Learning Academy (DECAالتي أعلن
ً
انضمامها لمدارس الشريط األزرق الوطنية .ويا له من شرف! وتنول المدارس هذا الشرف بناء على أداء المدرسة األكاديمي
اإلجمالي أو ما تحرزه من تقدم في سد الفجوات في تحصيل الطالب في المجموعات الطالبية الفرعية .وأشيد هنا
بالدكتورة ،Michelle Jones/والمدير ،Edward Conner /والعاملين في  DECAوبالطبع طالبنا لتحقيقهم هذا
اإلنجاز المتميز .يُرجى االطالع على  web storiesلمعرفة المزيد من األخبار السارة.
صا للسيدة Allyson Gevertz /عضوة في
قد حضرت قمة تجمع  Lakesideوأقدر للغاية إسهامهم .وأوجه
شكرا خا ً
ً
مجلس اإلدارة (المنطقة  ،)4والمشرف اإلقليمي الثاني السيد ،Trenton Arnold /والمديرين الذين أخبرونا عما يقدموه من
دعم لمعلمينا ولطالبنا في هذا الوقت .وأود أيضًا أن أشكر اللجنة االستشارية الطالبية التي قابلتها عبر اإلنترنت وأتطلع إلى
رؤية أعمال طالبنا االستثنائية.
وأود أن أذكركم جميعًا بالمحافظة على مرونتكم وقدرتكم على التكيف في ظل هذه األوقات العصيبة ،ال سيما ونحن نرى ما
يحدث حولنا من اضطرابات مدنية ومظالم اجتماعية .ويُرجى العلم أن مرشدي منطقة مدارس
 ،DeKalb County School Districtوموظفيها متاحون دائ ًما للمساعدة في توجيه الطالب وعائالتهم من خالل
مناقشات صعبة ولكن جوهرية بشأن العرق والتنوع واإلدماج.
وكما قال الراحل  John Lewisفال يمكن أن يقف أي شيء في طريق أمة تتحلى بالعزم وااللتزام برغبتها في إحداث فرق.
كلي إيمان أنه يمكننا إذا تكاتفنا معًا أن نوفر األدوات والموارد التي تمكن طالبنا الشباب من ترك بصمتهم في العالم في
حاضرنا ومستقبلنا .نشكركم على تعزيزكم دائرتنا التعليمية وتقديمكم اإلسهامات ودعمكم طالبنا في أثناء تحقيقهم النجاح في
عمليتهم التعليمية االفتراضية.
أكبر مشجعيكم،
Cheryl Watson-Harris

