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اإلصدار 27
السادة أسرة منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ،تحية طيبة وبعد،
حارا بمتعلمينا الذين اختاروا التعلم المباشر وج ًها لوجه وفضلوا العودة للمباني .كان العام
أرحب ترحيبًا ً
الماضي مليئًا بالتحديات فقد تعرضا لجائحة فيروس كوفيد 19-العالمية .لقد تكبدنا خسائر على مستوى
المجتمع والدولة بأكملها .ولكن مع اقترابنا من الضوء في نهاية النفق ،يتجدد األمل بأن نخرج من هذه المحنة
أقوى وأفضل من ذي قبل.
ٌ
متشوق ليوم  9مارس ،إال أنني أتطلع لليوم الذي نرحب فيه بعودة جميع متعلمينا إلى مبانينا بأمان وسالم.
أنا
وحتى قدوم ذلك اليوم ،سنعمل جاهدين لنتأكد من نجاح متعلمينا في مرحلة التعلم المختلط.
استراتيجيات تقليل االنتشار
نولي أمان طالبنا ومعلمينا وموظفينا وسالمتهم أهمية بالغة ويبقى هذا األمر في صدارة األولويات .ستُطبق
استراتيجيات تقليل االنتشار—التي أوصت بها مراكز السيطرة على األمراض—في المباني أثناء تواجد
الطالب والمعلمين والموظفين فيها للتأكد من أن الجميع في أمان .وتتمثل االستراتيجيات التي تنفذها المنطقة
التعليمية لتقليل خطر انتشار الفيروس فيما يلي:
•

ارتداء القناع طوال الوقت

•

التباعد االجتماعي
غسل اليدين
التنظيف والتطهير
اقتفاء أثر المخالطين
بناء أنظمة للتهوية

•
•
•
•

لمزيد من المعلومات حول كيفية حفاظنا على أمان وسالمة منطقة DeKalb County School
 Districtالتعليمية ،انقر هنا .لرؤية خطوط الحافالت ،انقر هنا.
لقاح كوفيد 19
تعمل منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية بالتعاون مع المجلس الصحي DeKalb
 Board of Healthلكي يتلقى الموظفون لقاح فيروس كوفيد 19-عند توافر إمدادات وفيرة منه .سنوافيكم
بالمزيد من المعلومات األسبوع القادم .كما نوصي الموظفين بمراجعة مقدم الرعاية الصحية األساسي
الخاص بهم بشأن توفر اللقاح.
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هنيئ ًا
أخبارا رائعة لمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية.
حمل األسبوع الماضي في طياته
ً
أود تهنئة طالب السنة األخيرة في مدرسة  Lithonia High Schoolواسمه  ،Zae Brewerالذي وقع
عليه االختيار ليكون ممثل والية جورجيا في برنامج شباب مجلس الشيوخ األمريكي ( .)USSYPوسيكون
عضوا في وفد طالبي يبلغ عدده  104طالب وسيحصل على منحة دراسية بمبلغ 10,000
هذا الطالب
ً
دوالر للدراسة الجامعية .نحن فخورون بالطالب  Zaeونحن متأكدون أنه سيكون خير ممثل لمدرسة
 Lithonia Highولمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية!
وأود أيضًا تهنئة اإلحدى عشر مدرسة الحاصلين على لقب المدارس الحاصلة على مراتب الشرف في
برنامج التعيين المتقدم ( )Advanced Placementلعام  !2021تمنح فصول برنامج التعيين المتقدم
متعلمينا فرصة الحصول على محتوى تعليمي جامعي وهم في المرحلة العليا وخوض اختبارات برنامج
التعيين المتقدم الذي يجريه مجلس الكلية .تهانينا للمعلمين والموظفين والمتعلمين في مدرسة Arabia
 ،Mountain High Schoolومدرسة  ،Chamblee Charter High Schoolومدرسة
 ،Clarkston High Schoolومدرسة  ،Cross Keys High Schoolومدرسة DeKalb Early
 ،College Academyومدرسة  ،DeKalb School of the Artsومدرسة Druid Hills High
 ،Schoolومدرسة  ،Dunwoody High Schoolومدرسة  ،Lakeside High Schoolومدرسة
 ،Southwest DeKalb High Schoolومدرسة  Tucker High Schoolعلى هذا الشرف
العظيم!
أسبوع تقدير المجلس
تحتفل منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية باإلضافة إلى المناطق التعليمية األخرى
على مستوى الوالية أثناء شهر مارس بأسبوع تقدير مجالس المدارس في والية جورجيا أيام  19-15من
شهر مارس .نكرم أعضاء مجالس المدارس على التزامهم بخدمة الطالب والموظفين وأولياء األمور وكافة
الجهات المعنية األخرى في المنطقة التعليمية.
ونشكر أعضاء مجلس التعليم على شجاعتهم التي أظهروها من خالل المشاركة في المناقشات الحامية واتخاذ
قرارات صعبة من أجل تحسين وضع طالبنا .ونشكرهم أيضًا على حسن إدارتهم وعلى الدور الذي لعبوه في
مناصرة وتأييد حصول كافة الطالب على مستوى جيد من التعليم.
يقظة وعي مارس ""March Mindfulness
نجحت منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية في إطالق مبادرة "يقظة وعي مارس"
للموظفين األسبوع الماضي .تمنح هذه المبادرة المهمة الموظفين فرصة المشاركة في دورات مدتها  30دقيقة
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تركز على استغالل األدوات المستندة إلى األدلة العلمية للتعامل مع الضغوط وتهدئة البال ومعالجة االنهاك
واالستنزاف .وقد تلقينا تغذية راجعة إيجابية من عدد قليل من موظفينا عن الدورة األولى ،ونشجع كافة
الموظفين على المشاركة في الدورة التي يقدمها السيد  Curtis Smithمؤسس أسلوب "لحظة من يقظة
الوعي".
أتحرق شوقًا لمعرفة المزيد من قصص نجاح طالبنا ومعلمينا وموظفينا!
مع خالص التقدير،
السيدة Cheryl Watson-Harris

