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 التعليمية، تحية طيبة وبعد، DeKalb County School Districtالسادة أسرة منطقة  

 
أشعر بالتواضع  أود أوًلا أن أتوجه بالشكر لجميع من حضر أو شاهد خطاب حالة المنطقة التعليمية. 

 DeKalb County School District (DCSD)واًلمتنان للعمل كمشرفة عامة لمنطقة 
ا في تطوير هذه المنطقة   التعليمية، إًل أنني ًل أستطيع القيام بمهمتي وحدي. ويساعدنا دعمكم كثيرا

 التعليمية العظيمة آلفاق جديدة وعالية.
 

لى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من خطة إعادة اًلفتتاح.  يسعدني رؤية انتقال المنطقة التعليمية إ
في هذه المراحل، ستشارك شرائح من الطالب في تعلم مختلط أو شخصي قائم على خيارهم  

الخاص بالحضور المدرسي. سيبدأ طالب التمهيدي ورياض األطفال والصفوف األول والثاني 
. وستبدأ الصفوف الثالث والرابع 2021مارس  9ء والسادس والتاسع التعلم الشخصي يوم الثالثا 

مارس  15والخامس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر يوم اإلثنين الموافق 
 أثناء المرحلة الثالثة. 2021

 
ستنفذ المنطقة التعليمية إستراتيجية التخفيف التي توصي بها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

(CDCل ) لتأكد من سالمة الطالب والمعلمين والعاملين في المباني. وسوف نحافظ على سالمة
 على النحو التالي. DCSDمنطقة  

 
أتطلع إلى عودة طالبنا إلى الصفوف الدراسية، بالنسبة لألسر التي اختارت هذا الخيار! للمزيد من 

ا لوجه، يُرجى زيارة موقع نا على الويب.  كما أننا ملتزمون  المعلومات حول العودة إلى التعلم وجها
 باًلستمرار في تعزيز برامجنا للتعلم عن بعد. 

 
انقر هنا لمشاهدة خطاب حالة المنطقة التعليمية. كما تتوفر خطابات حالة المناطق الفرعية على  

 .YouTubeصفحة المنطقة التعليمية على 
 
 

 البرامج الجديدة
 

ا لوجه و النجاحات التي حصلنا عليها خالل البيئة اًلفتراضية، يجب أن مع احتفالنا لعودة التعلم وجها
نعترف باإلخفاقات التي تسببت بها الجائحة لبعض طالبنا. لدينا خطة موضوعة لتعويض التراجع 

التعليمية برنامج   DCSDعند الحاجة ونحن نتقدم لألمام. ولمواجهة فقدان التعلم، ستمدد منطقة 
 مج تعليمية وإثرائية صيفية مثيرة جديدة. "أربعاء التعلم"، وستقدم برا

 
التعليمية األولوية لكفاءة العاملين وتوظيف أعلى الكفاءات لطالبنا   DCSDكما ستمنح منطقة  

واًلحتفاظ بهم. وستزيد المنطقة التعليمية من فرص التطوير المهني للمعلمين والقادة لدعم الطالب 
 تثنائيين ومتعلمي اللغة اإلنجليزية. من ذوي اًلحتياجات الخاصة والمتعلمين اًلس

 
 سنقضي على عوائق النجاح ليتمكن طالبنا من اًلستمرار في التميز! 
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 19لقاح كوفيد 

 
األخير بشأن توسيع نطاق   Brian Kempالتعليمية بإعالن حاكم الوًلية  DCSDتُسر منطقة  

و وثيق مع مجلس صحة  ليشمل المعلمين. وتعمل المنطقة التعليمية على نح  19لقاحات كوفيد 
ديكالب حول إستراتيجية تطبيق للموظفين بعد أن توفر إمداد وفير من اللقاحات. كما نوصي  

 الموظفين بمراجعة مقدمي الرعاية الصحية األساسية بشأن توفر اللقاح.
 
 

 " March Mindfulnessيقظة وعي مارس "
 

" للموظفين خالل شهر March Mindfulnessيسعدني إعالن تقديم المنطقة التعليمية لبرنامج "
دقيقة على استخدام أدوات قائمة على أدلة إلدارة   30مارس. ستركز هذه الجلسات التي تمتد لمدة 

ا الصحة النفسية عبر  اإلجهاد وإراحة العقل ومعالجة اإلنهاك الداخلي. وستعزز الجلسات أيضا
 الموسيقى والحركة. 

 
مشارك في الجلسة الواحدة، ويستطيع الموظفون  200-150سوف تسع الجلسات ما يصل إلى 

، مؤسس Curtis Smithالتسجيل في عدة جلسات إذا رغبوا في ذلك. سيقدم الجلسات السيد  
Moment of Mindfulness سيتم تقديم الجلسات عبر رابط .ZOOM  سيوفره السيد

Smith. 
 

ا وطاقمها على ما بذلوه من   Deborah Moore-Sandersلنائبة المشرف العام المؤقتة د.  شكرا
 جهد في هذه المبادرة لموظفينا.

 
 

 أسبوع األطفال اًلستثنائي 
 

التعليمية بأسبوع األطفال اًلستثنائي األسبوع المقبل. ونحن نراجع التزاماتنا   DCSDتحتفل منطقة  
بأن التزامنا بتزويد طالبنا اًلستثنائيين الخدمات الشاملة المطلوبة القديمة، يجب أن نتذكر جميعاا 

ليحلقوا عالياا أولوية عليا لمنطقتنا التعليمية. تابعونا على وسائل التواصل اًلجتماعي ونحن نحتفل 
 بطالبنا اًلستثنائيين.

 
آمل بأن نستمر في التعاون كـ "أسرة ديكالب واحدة" للتأكد من بذلنا ألفضل ما في وسعنا لمساعدة  

 طالبنا لتحقيق أهدافهم الدراسية والحياتية.
 

 مع خالص التقدير،
 

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 


