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 "األولوية األولى لدي هو ضمان سالمة الطالب وطاقم التدريس وعافيتهم".
 ،DeKalb County School Districtتحياتي لدائرة 

 
 
 

 . 2021-2020كان هذا األسبوع أسبوًعا مثمًرا آخر من اإلنتاجية مع استمرارنا لالستعداد للعام الدراسي 
 

 DeKalb Countyيعلم الكثيرون منكم بأنني قدمت أنا والفريق اإلداري خطة إعادة افتتاح دائرة 
School District’s (DCSD)   يوليو. خالل  13للعام الدراسي خالل اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ

أغسطس وفتح المدارس بنموذج التعلم عن  17هذا االجتماع، اتفق المجلس على تأجيل العام الدراسي إلى 
 .19بُعد نظًرا لالنتشار الكبير الحالي لكوفيد 

 
وقد اشتملت خطة الدائرة على توجيهات حالية من شركائنا المتعددين، بما يشمل إدارة جورجيا الصحية 

( وإدارة جورجيا  CDCبمقاطعة ديكالب ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ) ومجلس الصحة
(. كما استفادت الخطة من المالحظات المجتمعية من استبانة آراء المستفيدين التي GaDOEالتعليمية )
 استجابة من أولياء األمور والطالب والموظفين.  39574أخرجت 

 
طقتنا في الوقت الحالي، يعد التعلم عن بُعد أفضل خياراتنا، ولكنه نظًرا لالنتشار الكبير للفيروس في من

سيخضع إلعادة التقييم شهريًا. نحن نضع سالمة طالبنا وموظفينا على رأس أولوياتنا، مع الحفاظ على 
 التوقعات المرتفعة إلنجاز طالبنا ومتعة التدريس والتعلم.

 
ي قدمه فريقنا أثناء اجتماع المشرف العام االفتراضي لقد سعدت بفرصة مناقشة الخطة والعمل الرائع الذ

يوليو. أشكر كل من شاهد  15بتاريخ  Atlanta Journal-Constitutionللحوار المجتمعي باستضافة 
 !DCSDوقدم مالحظاته. وقد شعرت بالفخر كثيًرا بتمثيل  YouTubeو Facebookاالجتماع على  

 
رائعة في المنطقة الثالثة في اليوم الميداني. وبعد أخذ جولة في في هذا األسبوع أيًضا، زرت مدارسنا ال

المدارس واالجتماع بالمعلمين، تحمست جًدا بشراكتهم القوية مع األسر! وتثيب هذه الشراكات القوية بأننا 
 نكون أفضل مجتمعين. 

 
مع اأٍلر والطالب على تنظيم الجلسات التفاعلية   Sean Tarttأتوجه بالشكر للمشرف العام اإلقليمي د. 

والمعلمين ومديري المدارس. وقد قدموا جميعًا مقترحات رائعة تفيد خططنا المتعلقة بالعودة للدراسة وإعادة 
 افتتاح المدارس.

 
 Onlineو  William Bradley Bryant Centerأخيًرا، لقد حظيت أيًضا بفرصة زيارة 

Registration Center  ع كبيرة موظفي المعلومات المؤقتة يوليو. لقد زرت المركز م  16في
Monika Davis   لمعرفة المزيد حول قسم تكنولوجيا المعلومات. لقد انبهرت بالعمل الذي يقدمه قسم

تكنولوجيا المعلومات لضمان حفاظ الطالب والعاملين على التوقعات األكاديمية عن طريق إتاحة السبل  
 لتكنولوجيا ذات جودة عالية.

 
  Petra Boernerنان للجهود المشتركة لمديرة التسجيل عبر اإلنترنت/السجالت كما أشعر باالمت

، نائبة المشرف العام لدعم الطالب والتدخل، لتعزيز  Vasanne Tinsleyود.  Monika Davisو
 التسجيل عبر اإلنترنت وخدمة العمالء ألسرنا. العمل الجماعي يحقق األحالم! 
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. 2021-2020الرائع وأفراد المجتمع ونحن نستعد للعام الدراسي  أتطلع لالجتماع بالمزيد من طاقمنا
 استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع سعيدة وابقوا في أمان! 

 
 
 
 

 مع خالص التقدير،
 

Cheryl Watson-Harris المشرف العام ، 


