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اإلصدار 6
تحياتي لدائرة ،DeKalb County School District
نيابةً عن دائرة  ،DeKalb County School Districtأود أن أرحب رسميًا بالطالب والعاملين في
كثيرا لهذا العام الدراسي وأرجو أن تكونوا أنتم كذلك .سوا ًء كان
العام الدراسي  !2021-2020أتحمس ً
التعليم وج ًها لوجه أو تعلي ًما افتراضيًا ،فأنا معكم أدعمكم من الخلف لضمان سيركم في الطريق الصحيح
نحو االستعداد المهني والتعلم الممتد طوال الحياة والتفوق الدراسي.
شعارنا هذا األسبوع هو التميز ذو الخمس نجوم .ولكي تزدهر دائرتنا خالل هذه الفترات العصيبة ،يجب
كثيرا أثناء أخذي لجولة في المنطقة الخامسة هذا األسبوع -
علينا العمل وفقًا ألعلى المعايير .لقد تأثرت
ً
تجمع  Dr. Martin Luther King Jr. High Schoolوتجمع Miller Grove High School
وتجمع  Southwest DeKalb High Schoolالذي يشمل مدارس ابتدائية ومتوسطة .لقد قوبلت
بترحيب حار وخطة شاملة تحدد بوضوح حصول طالبنا على الدعم الضروري للتألق واإلنجاز .لقد
وضعت هذه "المنطقة ذات الخمس نجوم" نجاح الطالب من خالل العدالة وإتاحة السبل على رأس
أولوياتها .أتوجه بالشكر للمنطقة الخامسة على تقديم خطة متماسكة تشتمل على بيانات لدعم اإلستراتيجيات
والرؤية.
ومع بدئنا لهذا العام الدراسي ،دعوني أذكركم بأهمية نجاح الطالب من خالل العدالة وإتاحة السبل .يعد
الهدف الثالث في خطتنا اإلستراتيجية هدفًا رئيسيًا للحفاظ على الحصول على التعليم العام والنجاح لجميع
ً
تمثيال .أقدر جهد د Weaver .وفريقها لوضع أيديهم على
طالب  ،DCSDوالسيما الطالب األقل
الثغرات ،سوا ًء كان االنقسام الرقمي أو انعدام األمن الغذائي ،وتحديد الحلول استباقيًا لالستمرار على
المسار الصحيح.
تميز منطقة بخمس نجوم
ضا بشرف االجتماع االفتراضي مع الزعماء الدينيين بمقاطعة ديكالب ،وعمدة
كما حظيت أي ً
 Dunwoodyالسيد  Lynn Deutschومفوض المنطقة  Larry Johnsonلمناقشة احتياجات أطفالنا
ورفاههم .لقد كان اجتماعي مع داعمي األطفال -الذين شاركوا أهدافًا ومخاوف مشتركة -باعثًا على
الطمأنينة .أتطلع لقيام فريق العالقات المجتمعية بجمع القرى للتعاون معًا ونحن نقود طالبنا .وأشعر
باالمتنان الشديد لمساهماتكم وتوجيهكم وأعلم أننا قادرون على التميز معًا.
ونحن نخوض معًا هذه الرحلة الجديدة وغير المسبوقة ،أود منكم النظر دائ ًما لمشهد معين طوال العام،
وخاصةً عندما تشتد األمور .إنه مشهد تخرج طالبنا ،وابتسامتهم وهم يرتدون مالبس تخرجهم وحرصهم
على مواجهة العالم .فعندما يتصل األمر بذلك ،فإن جميع جهودنا ينبغي أن تتوجه إلى تلك اللحظة وما
بعدها لكل طالب في مقاطعة ديكالب .وكالمعتاد ،أشكركم على اجتهادكم والتزامكم تجاه دائرة DeKalb
 .County School Districtأتمنى لكم عا ًما دراسيًا رائعًا!
أكبر مشجعيكم،
 ،Cheryl Watson-Harrisالمشرف العام
أتوجه بالشكر الجزيل إلدارة مشاركة أولياء األمور واألسرة على استضافة اللقاء المفتوح االفتراضي الذي
يتناول الرفاه االجتماعي والنفسي ألسرنا .كانت جائحة كوفيد  19صادمة للعديد من أسرنا في مقاطعة
ديكالب وفي جميع أنحاء العالم .إذا فاتك هذا اللقاء المفتوح ،يُرجى النقر فوق هذه الصورة وزيارة صفحة
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 Facebookالخاصة بمشاركة األسرة في  DCSDلتعرف المزيد حول الخدمات الشاملة المقدمة من
دائرتنا.

