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تحياتي لدائرة ،DeKalb County School District
عا افتراضيًا لمجلس اإلدارة لمناقشة ميزانية السنة المالية  .2021-2020لقد
لقد أجرينا هذا األسبوع اجتما ً
أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نعمل معًا كدائرة تعليمية للخروج ببعض القرارات
ضا أسر يتكفلون بهم .أسمعكم بكل وضوح .لقد
القاسية التي ستحمي طالبنا والعاملين لدينا الذين لديهم هم أي ً
القت مكالمتكم ورسائلكم وأحاديثكم الشخصية آذانًا صاغية .وأشعر بالتواضع والحماس لنقل هذه الدائرة
آلفاق بعيدة.
وبأخذ ما سبق في االعتبار ،فقد كلفت -بعد اجتماع مجلس اإلدارة يوم اإلثنين -مديري اإلدارات بتحديد
استقطاعات إضافية لتخفيض عدد أيام االستقطاع التقويمية في ميزانية السنة المالية  .2021أعلم أن أبسط
دورا حيويًا في نجاح
التعديالت قد تؤدي إلى فرق هائل للمعلمين والموظفين ،وندرك أن الجميع يلعب ً
طالبنا .هدفنا هو الخروج بخطة تحتوي على أقل اآلثار السلبية على المعلمين الذين يعملون بال كلل أو ملل
لتلبية احتياجات طالبنا.
يسعدني أن أعلن أننا قدمنا -بعد مراجعة نقدية -خطة ميزانية معدلة تعكس هذه القسم واألولويات .وقد
ضا
اعتمدت الميزانية وهي تشتمل على خمسة أيام استقطاع تقويمية لموظفي الدائرة .إال أن الدائرة ستقدم أي ً
دورة للتطوير المهني مدفوعة األجر لمدة أربعة أيام للمعلمين والقادة وموظفي الدعم .ونتيجة لذلك،
سيحصل هؤالء الموظفون على يوم عمل مستقطع واحد في العام المقبل .وأشعر باالمتنان الشديد بأن فريقنا
تمكن من تعمل في بحث األمر للوصول إلى حل يعكس مدى تقديرنا للمعلمين والمدارس.
يذكرني تعاوننا فيما بيننا بأننا فقدنا هذا األسبوع عضو مجلس النواب  ،John Lewisالذي كان موظفًا
وناش ً
طا وقائدًا بالغ األهمية والذي كان دائ ًما ما كان يؤمن بأننا نكون أفضل ونحن مجتمعين .لقد قبل فريقي
التحدي هذا األسبوع ،ومثل ما قال عضو مجلس النواب " Lewisأعتقد أنك إذا رأيت شيئًا ترغب في
إنجازه ،فال يمكن أن تستسلم ،وال يمكن أن تيأس" .وإنه لشرف كبير أن يوجد في دائرة DeKalb
 County School Districtأول مدرسة في البالد باسم عضو مجلس النواب  Lewisفي مدرسة
.John R. Lewis Elementary School
ضا وفاة قائد رائع آخر في زمننا الموقر  .Vivian .C.Tنمر بوقت رائع
سأكون مقصرة إال لم أذكر أي ً
للتأمل والتعلم لما يمكننا فعله في فترات عدم اليقين .أعلم أن فريقنا على قدر التحدي ونحن ماضون في
الطريق.
أخيرا ،أود أن أرحب بعود مديرو المدارس المساعدون وكبار المرشدين الذين من المفترض أن يعودوا
ً
للعمل افتراضيًا بتاريخ  20يوليو .أتطلع لرؤية العمل الرائع الذين ستقدمونه جميعًا ونحن نوفر التعليم
والرعاية لطالبنا افتراضيًا .عطلة نهاية أسبوع رائعة!
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