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اإلصدار 21
السادة أسرة منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ،تحية طيبة وبعد،
من الصعب تصديق أننا قد تخطينا منتصف أول شهر من عام  .2021ولكن ليس من الصعب
تصديق حجم التفاني والحماس الذين تستعين بهما دولتنا في مواجهة كل ما يعترض طريقها ،على
غرار  .Martin Luther King, Jrبعد االحتفال بأسبوع تاريخي حافل بمناسبتين هما يوم
د ،Martin Luther King/وحفل التنصيب ،حيث ألقت  ،Amanda Gormanأول شاعرة
وطنية للشباب في البالد قصيدة "( The Hill We Climbسوف نصعد التل) ".وذكرتنا هذه
القصيدة القوية جميعًا بأن حجر األمل والتقدم حاضر دائ ًما مهما جرت األمور ومهما آلت إليه
األحوال.
أحثكم جميعًا وأحث نفسي على االستمرار في البحث عن سبل لتوجيه توقعاتكم وحماسكم واستثمارها
إلضاءة حجر األمل هذا في جميع المواقف.
وكما تعلمون جميعًا ،فقد قدمت منطقة  Dekalb County School Districtالتعليمية خطة
ونظرا لحجم فيروس كوفيد 19-ومعدل انتقال
إعادة الفتح في  11يناير أثناء اجتماع مجلس التعليم.
ً
العدوى المرتفع في دولتنا ،اتخذنا قرارات حذِرة ومنعنا الطالب من العودة للتعلم المباشر وج ًها لوجه
في  19يناير ،كما ذكرنا سابقًا.
إشعارا مدته أسبوعين للعائالت قبل التاريخ المتوقع لعودة الطالب
وأود طمأنة الجميع أننا سنرسل
ً
والموظفين للتعلم المباشر وج ًها لوجه .وسوف تظل المباني والفرق التابعة للمنطقة التعليمية مركزة
على تنفيذ استراتيجيات تقليل االنتشار ووضع االستعداد لضمان استعداد كافة المباني الستقبال الطالب
والموظفين عندما يحين وقت عودتهم للفصول .اقرأ المزيد عن هذه االستراتيجيات هنا .تذكروا أن
سالمة الجميع على رأس أولوياتنا.
عائالت منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية
شكرا ألولياء األمور والمعلمين الذين شاهدوا وشاركوا في اجتماع قاعة البلدية االفتراضي الذي
ً
أجريناه .نقدر تعليقاتكم وإصغائكم للتفاصيل التي قدمناها لكم بشأن خطة المنطقة التعليمية إلعادة
الفتح .إذا فاتكم اجتماع مجلس البلدية ،فيرجى مشاهدته من خالل هذا الرابط:
اللغة اإلنجليزية/https://fb.watch/39hp97Mz96 :
اللغة اإلسبانيةhttps://youtu.be/um9m5rDShPY :
وكما ذكرتُ خالل اجتماع مجلس البلدية ،فإن موظفي العمليات ومديري المدارس لدينا يعملون بجد
لتفعيل وضع االستعداد في المباني استعدادًا الستئناف التعلم المباشر .ونحن نقوم بجوالت يومية،
ونجري تقييمات للمناطق التي تحتاج للمعالجة ونكمل طلبات العمل.
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حتى نعود للفصول الستكمال التعلم المباشر وجها لوجه ،سنستمر في تنفيذ استراتيجيات تقليل االنتشار
الخمس الرئيسية لمركز السيطرة على األمراض لالستمرار في تخفيف مستوى خطورة وصول
فيروس كوفيد 19-إلى المدرسة وانتقاله داخلها .وهذه االستراتيجيات هي:
•
•
•
•
•

االستخدام الدائم والصحيح لألقنعة
التباعد االجتماعي إلى أقصى حد ممكن
غسل اليدين
التنظيف والتعقيم
اقتفاء المخالطين بالتعاون مع المجلس الصحي DeKalb Board of Health

هذه هي االستراتيجيات التي سنضعها نصب أعيننا أثناء استمرارنا في التخطيط لعودة كل من
الموظفين والطالب عودة ً آمنة ومستمرة وسلسة إلى الفصول .ومع أنني أتفهم أن هذه األوقات دائمة
التغير ،إال أنني أثق بكل واحد فيكم ثقة تامة ،أثق بفرقنا المذهلة وقادتنا ومجالسنا وطالبنا ثقةً جمةً،
وأشكركم على مرونتكم وعقولكم المتفتحة.
نعلم جميعًا أننا نمر بأوقات غير مألوفة .ونعلم أن عائالتنا بحاجة لتلقي اتصاالت شفافة ومستمرة
ومحدّثة .وتمثل بوابة إعادة الفتح أفضل مكان تذهب إليه لمعرفة كافة التحديثات بشأن خطة إعادة
الفتح الخاصة بمنطقة  Dekalb County School Districtالتعليمية .وعلى هذه البوابة،
ستعرف كافة األمور المتعلقة باإلعالنات ،وبروتوكوالت السالمة ،والتحديثات المتعلقة بوسائل النقل،
والتعلم االفتراضي وصوالً إلى التغذية .أشجع كافة العائالت على وضع إشارة مرجعية وتفقد صدور
تحديثات بصفة مستمرة.

جدول التعلم المبدوء في  /19يناير2021 /
شكرا لتعليقاتكم بشأن جدول التعلم .قُدمت إيضاحات للمديرين والموظفين استعدادًا لعملية االنتقال.
ً
ً
تعتبر المرونة عامال أساسيًا في هذا الوقت.
ستعدل منطقة  Dekalb County School Districtجدول التعلم االفتراضي المبدوء في /19
يناير .2021 /سيساعد االنتقال إلى جدول الحصص المنتظمة على زيادة الوقت التعليمي لكافة
الطالب باستمرار .سيخصص الجدول اليومي وقتًا للوجبات (وجبتي اإلفطار والغذاء) وفترات
لالستراحة من األجهزة التكنولوجية .ستعقد الحصص أيام اإلثنين ،والثالثاء ،والخميس ،والجمعة.
وسيمثل يوم األربعاء يوم الدعم التعليمي وسيستغله كافة المعلمين والطالب لتمكين الطالب من
االستفادة من التدخالت التعليمية وإعادة التعلم و/أو التسريع الفردي أو في مجموعات صغيرة من
الطالب والمعلمين.
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باستثناء مرحلة ما قبل الروضة يمثل الجدول أدناه أقل عدد من الدقائق التي سيتلقى فيها الطالب
التعليم المباشر من معلميهم .ويحق لقادة ومعلمي المدارس المحلية تمديد وقت التعلم المتزامن حسب
الحاجة لدعم الطالب .وسيستمر الطالب في القيام بالواجبات الفردية والجماعية خارج اإلطار الزمني
للتعلم المتزامن.
المرحلة الدراسية

اإلطار الزمني المتزامن

مرحلة ما قبل الروضة

من ساعة واحدة إلى  ½ 1ساعة لكل ملصق

المدارس االبتدائية

الصف  2في الروضة  15دقيقة على األقل لكل مادة

المرحلة االبتدائية

الصفوف 5-3

 20دقيقة على األقل لكل مادة

المرحلة اإلعدادية

الصفوف 8-6

 30دقيقة على األقل لكل مادة

مدرسة ثانوية

الصفوف 12-9

 30دقيقة على األقل لكل مادة

لمحة سريعة عن الجدول الزمني للطالب في يناير
يرجى مراجعة الجدول الزمني للطالب سريعًا مع طفلك استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني.
سيحضر الطالب المدارس افتراضيًا بد ًءا من /19يناير .2021/يرجى مالحظة أنه تم تحديد يوم
األربعاء الموافق  20من يناير ليكون يو ًما للتعليم عن بعد للطالب.
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يناير 2021
السبت

الجمعة

إغالق المدارس

الخميس

يوم عمل للمعلمين/فريق
العمل
إغالق المدارس

األربعاء

الثالثاء

اإلثنين

األحد

يوم التعليم المستقل للطالب يوم التعليم عن بعد للطالب يوم التعليم عن بعد للطالب
نهاية أنشطة الفصل
الدراسي

االختبارات النهائية

يوم التعليم عن بعد للطالب يوم التعليم عن بعد للطالب يوم التعليم عن بعد للطالب الفصل الدراسي الثاني
(بدء الجدول المكتمل)

االختبارات النهائية

إجازة Dr. Martin L.
.King, Jr

يوم التعليم عن بعد للطالب إغالق المدارس

يوم التعليم عن بعد للطالب يوم التعليم عن بعد للطالب يوم التعليم المستقل للطالب يوم التعليم عن بعد للطالب يوم التعليم عن بعد للطالب

~مالحظة 19 :يناير – 2021 ،سوف يتبع الطالب وفريق العمل جدول التعليم المنشور في .Infinite Campus
+مالحظة/20 :يناير - 2021/سيشارك الطالب في يوم التعليم عن بعد لن يتم اعتماد هذا اليوم كيوم المتعلم المستقل.

إذا كانت لديك أسئلة متعلقة بجدول طفلك أو الجدول الزمني للطالب ،يرجى التواصل مع مدير
طفلك ،أو معلمه (معلميه) ،أو مستشاره.
تحديثات االختبارات
نتيجةً للجائحة الراهنة ،يجب أن تضمن المنطقة التعليمية إدارة التقييمات بطريقة تضمن الحفاظ على
سالمة طالبنا وصحتهم بصفة مستمرة أثناء التزامهم بإرشادات مراكز السيطرة على األمراض
والمجلس الصحي  DeKalb County Board of Healthووزارة التعليم في والية
.Georgia
وفقا لوزارة التعليم في والية  ،Georgiaفإن جميع التقييمات الممولة من الوالية ،بما في ذلك
اختبار تقييم مهارات الفهم والتواصل باللغة اإلنجليزية بين الواليات (اختبار )،ACCESS
والتقييمات المستندة إلى مؤشرات التطور في والية جورجيا ( Georgia Milestones
) ،Assessmentsيجب إجراؤها وجها لوجه التزاما باإلرشادات الفيدرالية .إذا فضّل أولياء
األمور عدم مشاركة أطفالهم في جلسات االختبار المباشرة وجها لوجه ،يرجى التواصل مع مدرسة
طفلك لمناقشة نتيجة عدم المشاركة.
ومن المقرر إجراء مقاييس التقدم األكاديمي )Measures of Academic Progress (MAP
الشتوية في  4يناير  26 -فبراير .2021 ،أما في بيئة التعلم عن بعد ،فسيخضع الطالب الختبار
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مقاييس التقدم األكاديمي) Measures of Academic Progress (MAPافتراضيًا على
أجهزتهم التي منحتها لهم المنطقة التعليمة أو أجهزتهم الشخصية .ولكن بسبب طبيعة مقاييس التقدم
األكاديمي ) Measures of Academic Progress (MAPالشتوية ،سيخضع الطالب
الختباراتهم بطريقتين مختلفتين :االختبارات عن بعد (العلوم واستخدام اللغة) واالختبارات المباشرة
وج ًها لوجه (الرياضيات والقراءة) .إذا فضّل أولياء األمور عدم مشاركة أطفالهم في جلسات
االختبار المباشرة وجها لوجه ،فلن يخضل الطفل لمكونات االختبار تلك في هذه المرة.
هنيئا!
لرئيسة المنطقة التعليمية الجديدة  +نائب الرئيس
نقدم تهنئة واجبة لرئيسة مجلس اإلدارة ،السيدة  Vickie B. Turnerوالسيد Diijon DaCosta
نائب الرئيسة الذين انتخباهما مجلس تعليم مقاطعة  Dekalbباإلجماع.
كانت السيدة  Turnerعضوة نشطة في مقاطعة  Dekalbلعشرين عا ًما ،وكرست حياتها للتعليم
العام ألربع وعشرين سنة .إلى جانب خدمة السيدة  Turnerفي المنطقة  5ألكثر من  6أعوام ،فإنها
متحمسة الستغالل خبرتها وشغفها في المجتمع والتعليم وهي في منصبها الجديد.
التحق السيد  Diijon DaCostaبمنطقة  Dekalb County School Districtالتعليمية في
عام  2014بصفته معل ًما قبل البدء في العمل في المنطقة  6في عام  .2018وبصفته قائدًا شغوفًا
ومهت ًما بالنجاح األكاديمي للشباب ،فهو متحمس لتقديم رؤية جديدة ودعم شفاف في منصبه الجديد.
أنا متحمس للغاية لرؤية أسلوب إدارة هذين القائدين االستثنائيين للمجلس ولمجتمعنا لتحقيق خطوات
إيجابية وتقدمية.
ضا شكر رئيس مجلس اإلدارة المنتهية واليته السيد  Marshall Orsonعلى خدمته وقيادته.
أود أي ً
ضا أن أتوجه بالتهنئة ألعضاء مجلس تعليم منطقة Dekalb County
وأثناء إرسالي للتهنئة ،أود أي ً
 School Districtالتعليمية بمناسبة إعادة انتخابهم في مناصبهم لمدة ثانية .أود شكركم شخصيًا
على شعوركم بااللتزام تجاه منطقتنا التعليمية ،وعلى حماسكم في التعامل مع طالبنا وموظفينا وعلى
دعمكم المستمر لي وللفرق المختلفة الذين تعملون معهم يوميًا .لرؤية كل عضو من أعضاء مجلس
اإلدارة يرجى زيارة هنا.
طلبات ادعاء المشقة
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بصفتنا أعضا ًءا في منطقة  Dekalb County School Districtالتعليمية ،نود شكر جميع
الموظفين الذين عادوا للمباني التابعة لنا .ندرك أن صحتكم وسالمتكم ضرورية لمنطقتنا التعليمية
وللطالب ولعائالتكم كذلك .وبعد استماعنا لكم ،نود أن نتعرف على بعض الموظفين الذين عبروا عن
حاجتهم لمهام عمل بديلة بسبب مشقة تواجههم .سمحت طلبات ادعاء المشقة ،التي كان يجب تقديمها
قبل الثامن من يناير ،لكم باإلعراب عن المخاوف التي ستواجهكم عند العودة إلى المبنى أو إلى جدول
أعمالكم ،وسيتم النظر في هذه الطلبات حتى  /2فبراير.2021 /
بغض النظر عن سبب تقديمك لطلب ادعاء المشقة ،نرجوا أن تقوم بالترتيبات الشخصية الضرورية
لتقديم تقرير في  /3فبراير ،2021 /خالل فترة السماح البالغة مدتها  30يو ًما.
بالطبع ،إذا كانت لديك مخاوف أو ظروف لتبليغها قبل الثالث من فبراير ،فيرجى التواصل مع
مشرفك المباشر.
أشكركم جزيل الشكر مرة أخرى على عملكم الجاد المستمر وقيامكم بكل ما تفعلونه في هذه األوقات
غير المسبوقة التي نمر بها.
ضا تقديم شكر
وفي الختام ،أود شكركم جميعًا على مثابرتكم واجتهادكم ومرونتكم وصبركم .وأود أي ً
خاص للمجلس االستشاري الطالبي للمشرف العام Superintendent Student Advisory
) Committee (SSACوالمتحدث الرئيسي  German DuBois IIIالذي قابلته هذا األسبوع.
أقدر النقاط التي أثيرت بشأن إرشادات نوادي الطالب ووقت استخدام الشاشات في الجدول الجديد.
أتطلع إلجراء المزيد من االجتماعات مع متعلمينا الالمعين.
عندما أفكر في العمل الجاد الذي تقومون به ألجل دارسينا ،يتبادر إلى ذهني هذا االقتباس للسيد
" :Martin Luther King, Jrالسؤال األكثر دوا ًما وإلحا ًحا في الحياة هو :ماذا تفعل لآلخرين؟"
شكرا
كبيرا بتعريف معنى أن تكون محبًا للغير ورحي ًما وعطوفًا عليهم.
فعليك أن تهتم اهتما ًما
ً
ً
الستمراركم في الحضور ،مرة تلو األخرى ،وعا ًما تلو اآلخر .طالبنا ،وإدارتنا ،وموظفينا ،ومنطقتنا
شكرا لكم جميعًا.
التعليمية،
ً
أكبر مشجعيكم،
Cheryl Watson-Harris

