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 27اإلصدار 

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

أرحب ترحيبًا حاًرا بمتعلمينا الذين اختاروا التعلم المباشر وجًها لوجه وفضلوا العودة للمباني. كان العام  

العالمية. لقد تكبدنا خسائر على مستوى   19-الماضي مليئًا بالتحديات فقد تعرضا لجائحة فيروس كوفيد 

لنفق، يتجدد األمل بأن نخرج من هذه المحنة المجتمع والدولة بأكملها. ولكن مع اقترابنا من الضوء في نهاية ا

 أقوى وأفضل من ذي قبل. 

مارس، إال أنني أتطلع لليوم الذي نرحب فيه بعودة جميع متعلمينا إلى مبانينا بأمان وسالم.   9أنا متشوٌق ليوم 

 وحتى قدوم ذلك اليوم، سنعمل جاهدين لنتأكد من نجاح متعلمينا في مرحلة التعلم المختلط.

 يجيات تقليل االنتشاراسترات

نولي أمان طالبنا ومعلمينا وموظفينا وسالمتهم أهمية بالغة ويبقى هذا األمر في صدارة األولويات.  ستُطبق  

في المباني أثناء تواجد  —التي أوصت بها مراكز السيطرة على األمراض—استراتيجيات تقليل االنتشار

الجميع في أمان. وتتمثل االستراتيجيات التي تنفذها المنطقة  الطالب والمعلمين والموظفين فيها للتأكد من أن  

 التعليمية لتقليل خطر انتشار الفيروس فيما يلي: 

 ارتداء القناع طوال الوقت •

 التباعد االجتماعي •

 غسل اليدين  •

 التنظيف والتطهير •

 اقتفاء أثر المخالطين •

 بناء أنظمة للتهوية •

 DeKalb County Schoolلمزيد من المعلومات حول كيفية حفاظنا على أمان وسالمة منطقة 

District  هنا. لرؤية خطوط الحافالت، انقر هنا التعليمية، انقر . 

 

 19لقاح كوفيد 

 

 DeKalbالتعليمية بالتعاون مع المجلس الصحي  DeKalb County School Districtتعمل منطقة 

Board of Health  عند توافر إمدادات وفيرة منه. سنوافيكم   19-لكي يتلقى الموظفون لقاح فيروس كوفيد

وصي الموظفين بمراجعة مقدم الرعاية الصحية األساسي  بالمزيد من المعلومات األسبوع القادم. كما ن

 الخاص بهم بشأن توفر اللقاح. 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fkeeping-dcsd-safe%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037919386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F6vm6b%2FQVq%2BQFw%2F78lf8KB103q4z%2FDBcq0JixMB8Fvs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fbus-routes%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qk%2FPie9UbGYpNhaDdG0In0lHySh3TD67O9OD%2FFrk3to%3D&reserved=0
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 هنيئًا 

 

التعليمية.   DeKalb County School Districtحمل األسبوع الماضي في طياته أخباًرا رائعة لمنطقة 

، الذي وقع  Brewer Zaeواسمه  Lithonia High Schoolأود تهنئة طالب السنة األخيرة في مدرسة  

(. وسيكون  USSYPمريكي )عليه االختيار ليكون ممثل والية جورجيا في برنامج شباب مجلس الشيوخ األ

 10,000طالب وسيحصل على منحة دراسية بمبلغ   104هذا الطالب عضًوا في وفد طالبي يبلغ عدده 

ونحن متأكدون أنه سيكون خير ممثل لمدرسة   Zaeدوالر للدراسة الجامعية. نحن فخورون بالطالب 

Lithonia High  ولمنطقةDeKalb County School District  !التعليمية 

 

  في الشرف مراتب على الحاصلة المدارسوأود أيًضا تهنئة اإلحدى عشر مدرسة الحاصلين على لقب 

تمنح فصول برنامج التعيين المتقدم  ! 2021لعام  (Placement Advanced) المتقدم التعيين برنامج

متعلمينا فرصة الحصول على محتوى تعليمي جامعي وهم في المرحلة العليا وخوض اختبارات برنامج  

 Arabiaالتعيين المتقدم الذي يجريه مجلس الكلية. تهانينا للمعلمين والموظفين والمتعلمين في مدرسة 

Mountain High School ومدرسة ،Chamblee Charter High School ومدرسة ،

Clarkston High School ومدرسة ،Cross Keys High School ومدرسة ،DeKalb Early 

College Academy ومدرسة ،DeKalb School of the Arts ومدرسة ،Druid Hills High 

School ومدرسة ،Dunwoody High School ومدرسة ،Lakeside High School ومدرسة ،

Southwest DeKalb High School  ومدرسة ،Tucker High School  على هذا الشرف

 العظيم!

 

 أسبوع تقدير المجلس 

 

التعليمية باإلضافة إلى المناطق التعليمية األخرى   DeKalb County School Districtتحتفل منطقة 

من   19-15أيام على مستوى الوالية أثناء شهر مارس بأسبوع تقدير مجالس المدارس في والية جورجيا 

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 أيًضا على حسن إدارتهم وعلى الدور الذي لعبوه في  

 مناصرة وتأييد حصول كافة الطالب على مستوى جيد من التعليم. 

 

 "March Mindfulnessرس "يقظة وعي ما

 

التعليمية في إطالق مبادرة "يقظة وعي مارس"   DeKalb County School Districtنجحت منطقة  

دقيقة   30للموظفين األسبوع الماضي. تمنح هذه المبادرة المهمة الموظفين فرصة المشاركة في دورات مدتها 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Flithonia-high-school-student-selected-for-u-s-senate-youth-program%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6zqK4w%2BmHugkpyE1tB%2B%2F6%2BaRCPrG4OrLtVwJttfmqxE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Fdcsd-high-schools-named-2021-advanced-placement-honor-schools%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037939384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IsaDgirh6j5YVjF8FZ2USurcMO7GQS7%2F4Myr6qooQ00%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Fdcsd-high-schools-named-2021-advanced-placement-honor-schools%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037939384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IsaDgirh6j5YVjF8FZ2USurcMO7GQS7%2F4Myr6qooQ00%3D&reserved=0
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للتعامل مع الضغوط وتهدئة البال ومعالجة االنهاك   تركز على استغالل األدوات المستندة إلى األدلة العلمية

واالستنزاف. وقد تلقينا تغذية راجعة إيجابية من عدد قليل من موظفينا عن الدورة األولى، ونشجع كافة  

مؤسس أسلوب "لحظة من يقظة   Curtis Smithالموظفين على المشاركة في الدورة التي يقدمها السيد 

 الوعي". 

 

 فة المزيد من قصص نجاح طالبنا ومعلمينا وموظفينا! أتحرق شوقًا لمعر

 مع خالص التقدير،

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 

 


