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اإلصدار 5
تحياتي لدائرة ،DeKalb County School District
نمر اآلن بالعد التنازلي للعودة للمدارس لعام الدراسي  .2020يوجد حماس متنام في أرجاء دائرتنا
التعليمية ونحن نخطط لبداية افتراضية ناجحة وعام دراسي رائع!
الخطة اإلستراتيجية لدائرة  DeKalb County School Districtهي خارطة الطريق لضمان تحول
دائرتنا إلى الخيار رقم واحد لجميع أسر مقاطعة ديكالب كما تضع جميع الطالب على مسار مستقبلهم
المفضل .األهداف اإلستراتيجية هي:
نجاح الطالب من خالل العدالة وإتاحة السبل
إشراك أصحاب المصلحة والتواصل معهم
فعالية العاملين
الثقافة والمناخ
التميز التنظيمي
المرافق
أتطلع الستخدام نشرتي اإلخبارية األسبوعية لمشاركة التقدم الهائل في أهدافنا واألنشطة الخاصة بأول
 100يوم في عملي .للمزيد من المعلومات بشأن خطتنا اإلستراتيجية ،يرجى زيارة
./https://www.dekalbschoolsga.org/superintendent/strategic-plan
فعالية العاملين (الهدف الثالث للخطة اإلستراتيجية)
لقد حظيت هذا األسبوع بشرف االتصال بقادة الدائرة للتأكد من أننا على الطريق الصحيح ،بد ًءا من توزيع
األجهزة وحتى فرص التطوير المهني للعاملين .وقد أطلقنا دورة التطوير المهني االفتراضية بتاريخ 7-5
أغسطس  .2020وقد قدمت الدورة لموظفي مدارسنا ممارسات فعالة عبر اإلنترنت في التدريس والتعلم
شكرا لكم أيها المعلمين ومديري
بحيث يشعر طالبنا بالتفاعل والتمكين ليتعلموا ويصلوا إلى أعلى إمكاناتهم.
ً
المدارس والعاملين على اجتهادكم.
يعد التواصل والتعاون والتماسك سمات رئيسية تظهر أثناء االجتماع األسبوعي لطاقم المشرف العام.
وباإلضافة إلى التخطيط للعودة إلى الدراسة ،نقضي وقتًا في مناقشة طبيعة القيادة في األزمات والتغيير .ما
يلي هي بعض القراءات التي استعرضناها:
 The Resilient Leader – Educational Leadershipتأليف Elle Allison
www.ascd.org/publications/educationalleadership/dec11/vol69/num04/The-Resilient-Leader.aspx
First and Second Order Change in Education and Its Implications for
 Future Directionsتأليف Peter Zsebik
http://www.questconference.ca/wpcontent/uploads/2018/05/2009ZsebikArticle.pdf
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Leading Through Crisis – 8 Tips for Navigating Turbulent Times
تأليف John Taylor
https://www.randstadrisesmart.com/blog/leading-through-crisis-8-tipsnavigating-turbulent-times
نجاح الطالب من خالل العدالة وإتاحة السبل (الهدف األول للخطة اإلستراتيجية)
وإشراك أصحاب المصلحة والتواصل معهم (الهدف الثاني للخطة اإلستراتيجية)
كثيرا أفراد مجتمع مقاطعة ديكالب ومنطقة أتالنتا الحضرية الرائع والمتفاني .تدرك DCSD
لقد ألهمني ً
بأنه ال يمكننا تلبية كافة االحتياجات المعقدة لطالبنا وأسرنا ومجتمعاتنا وحدنا ،ولذا يجب علينا أن نتشارك
مع أسرنا وقادة مجتمعنا لتسريع نجاح الطالب .ويصدق هذا األمر أكثر أثناء هذه األوقات العصيبة ،ونحن
نسعى للتخلص من االنقسام الرقمي.
تتحدث دائرتنا  178لغة وهذا تنوع رائع .ونتبع أساليب إضافية لالحتفاء بالتنوع وتحديد االحتياجات
الفريدة لكل مجتمع .قابلت هذا األسبوع دائرة النقاش الخاصة بمتعلمي اللغة اإلنجليزية بد ًءا من رياض
األطفال وحتى الصف الثاني عشر .وقد قدمت هذه المجموعة من أولياء األمور والمعلمين وقادة المجتمع
والمناصرين مالحظات ومقترحات قيّمة لتقديم أفضل دعم للطالب واألسر من متعلمي اللغة اإلنجليزية
والمهاجرين حديثًا .أجدد شكري لهذه المجموعة التي أخذت من وقتها للقائي ولمشاركة أفكارها حول
طريقة تطوير التواصل مع األسر وتوزيع الطعام ووصول طالبنا إلى اإلنترنت بكفاءة.
كما حضرت جلسة نقاش العودة للدراسة لمقاطعة ديكالب باستضافة المفوض Lorraine Cochran-
 .Johnsonكان حدثًا رائعًا وأشعر بامتنان شديد بالتعاون مع اآلخرين في دائرتنا وفي منطقة أتالنتا
ً
أبطاال لألطفال .وأرجو من جميع من حضر أن يعلم أنني قد سمعت أسئلتكم
ضا
الحضرية الذين يعدون أي ً
ومخاوفكم وأتطلع إلى تقديم مالحظاتي .نحن أفضل باجتماعنا وسوف نتجاوز مجتمعين هذه الجائحة العالمية
ونحن أقوى كفريق ديكالب واحد.
اجتمعت مع ) ،Learn4Life (L4Lالشراكة التعليمية اإلقليمية لمنطقة أتالنتا الحضرية لمناقشة التزامنا
بتعليم الشباب واإلعداد لجيل جديد من القادة والمواطنين .وتتألف هذه المنظمة من الدوائر التعليمية
والمجتمعات واألعمال والمنظمات غير الربحية مدفوعة بإيماننا المشترك بأن جميع األطفال يستحقون
الحصول على فرصة الوصول إلى إمكاناتهم.
التميز التنظيمي (الهدف الخامس)
حظيت يوم الخميس بفرصة التجول في إدارة الموارد البشرية مع الرئيس المؤقت للموارد البشرية السيدة
 .Linda Woodardوكما نعلم جميعًا ،فإن الموارد البشرية تعد شريان الحياة لتوظيف الموظفين األكفاء
واحتضان أفضل المواهب واالحتفاظ بها .وندرك بأن نجاح دائرتنا التعليمية تبدأ من إدارة الموارد البشرية.
أنظر عن كثب في مخططاتنا التنظيمية للتأكد من أن هياكلنا توصلنا للنجاح.
نظرا ألن سالمة طالبنا وموظفينا ورفاههم تقع على رأس أولويات فريقنا ،استضفنا جلسة نقاش رياضية
ً
افتراضية لتناول بعض المخاوف المتنامية بشأن مدى تأثير كوفيد  19على الطالب الرياضيين وعلى
الرياضة في الدائرة .وأتوجه لفريقي ولزميلتي د Sandra Ford .على مشاركتها .إذا فاتك هذا الحدث،
يمكنك مشاهدته على  DeKalb Schools TVمن خالل الفيديو عند الطلب:
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https://view.earthchannel.com/PlayerController.aspx?&PGD=dekalbschga
.&eID=781
نظرا ألنه لم يعد يفصلنا عن العام الدراسي سوى أسبوع واحد ،أطلب منكم االستعداد نفسيًا لبدء عام دراسي
ً
رائع .وبينما نحن في خضم فترات عصيبة ،احرصوا على التفكير اإليجابي والكلمات التشجيعية واعلموا
أنني أعمل إلى جانبكم بكل قوتي .هناك حكمة أحبها من هاييتي تقول "يخف الحمل بكثرة األيدي" .عطلة
نهاية أسبوع رائعة!
أكبر مشجعيكم،
 ،Cheryl Watson-Harrisالمشرف العام

