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 28اإلصدار 
 التعليمية، تحية طيبة وبعد،  DeKalb County School Districtالسادة أسرة منطقة 

 
 

أشعر بسعادة غامرة لرؤية فصولنا التي امتألت بالمتعلمين والمعلمين مرة أخرى بعد مرحبًا بعودتكم! 
 مرور عام على إغالق المنطقة التعليمية للمدارس بسبب الجائحة العالمية. 

 
شهد اليوم األول لعودتنا نجاًحا كبيًرا، فقد اتبع متعلمينا وموظفينا ومعلمينا استراتيجيات تقليل االنتشار لخلق 

ة تعلم آمنة. وسنحت لي الفرصة أن أزور الكثير من المدارس في اليوم األول، وُعرضت علّي الكثير من بيئ
 الصور ومقاطع الفيديو  لمدارس أخرى.

 
كنت منبهرة! وأود شكر مكاتبنا المركزية والمشرفين اإلقليمين، والمديرين، والمعلمين، وسائقي الحافالت، 

لمدرسة على عملهم الجاد لالنتقال إلى التعليم المختلط بنجاح. وأنا سعيدة وموظفي التغذية، وكافة موظفي ا
التعليمية بالتزامن مع جهودنا   DeKalb County School Districtباالتجاه الذي تسلكه منطقة 

المستمرة لشق الطريق نحو خط نهاية هذه الجائحة. وسيستمر موظفينا في زيارة المدارس لزيادة  الدعم 
 ها.المقدم ل

 
أدرك أن المجتمع ينقسم بين مؤيد ومعارض لموضوع العودة للتعلم المباشر وجًها لوجه. وهذا الموضوع قد 

أثار حماس كال الطرفان وحرك مشاعرهما، وأنا أفهم كافة وجهات النظر وأتعاطف معها. وآمل أن تكون 
في مجتمعنا. وعلى الرغم من أن الخالف عودتنا إلى التعليم المباشر وجًها لوجه بمثابة بداية مرحلة التعافي 

على هذه المسألة ما زال قائًما، إال أنني أعتقد أننا جميعًا نتفق على أن متعلمينا وموظفينا مذهلين حقًا. وهذا 
األمل مستمد من رؤية الحب والرحمة والتعاطف لطالبنا الذين عاد بعضهم إلى التعلم في الصفوف  

 المدرسية. 
 

ل مع عائالتنا، وموظفينا والجهات المعنية، بالتزامن مع استمرارنا في العمل على  سنستمر في التواص
الترحيب بعودة كافة طالبنا إلى الفصول بأمان. وللتعرف على أحدث المجريات ولالطالع على أحدث  

باإلضافة إلى معلومات حول الجدول وخدمات الوجبات وخطوط  —المعلومات حول العودة للمدرسة
 رجى زيارة موقعنا. ي— الحافالت

 
 

 19-لقاحات فيروس كوفيد
 

التعليمية قد أنهت خطتها التي توفر   DeKalb County School Districtيسعدني أن أعلن أن منطقة 
االختبارات واللقاحات للموظفين، وتوفر االختبارات للعائالت. وستكون اللقاحات متاحة في المجمع اإلداري 

( للموظفين فقط. وقد عقدت منطقة Administrative & Instructional Complexوالتعليمي )
DeKalb County School District   التعليمية شراكة مع المجس الصحيDeKalb County 

Board of Health  وصيدليةWalgreens and Briarcliff   إلعطاء اللقاحات للموظفين. وستكون
 أماكن أخرى موضع نظر ودراسة في وقت الحق.

 
مجموعة من اللقاحات   12000على  DeKalb County Board of Healthالمجس الصحي حصل 

التعليمية الذين  DeKalb County School Districtلدعم عملية إعطاء اللقاحات لموظفي منطقة  
 أعربوا عن اهتمامهم بتلقي اللقاح. وقد تم إرسال رابط التسجيل للموظفين ليحجزوا مواعيدهم.
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العليا، ومدرسة  Cross Keysمدرسة  -للموظفين والعائالت في أربع مدارس  19-كوفيد  سيتوفر اختبار
Bethune  المتوسطة، ومدرسةDoraville United  االبتدائية، ومدرسةDunwoody  االبتدائية-  
 مساًء.  5مساًء و  3ظهًرا، وبين الساعة  1صباًحا و   9بين الساعة 

 
 ت والتطعيمات، انقر هنا. ولمزيد من المعلومات حول االختبارا 

 
 

 أمسية األلعاب للشؤون العائلية 
 

 DeKalbالتابعة لمنطقة  Parent and Family Engagement Departmentستعقد إدارة 
County School District  من مارس  30التعليمية أمسية األلعاب للشؤون العائلية االفتراضية في

مساًء، وندعو جميع عائالتنا للحضور واستكشاف الطرق  7:30مساًء حتى   5:30، من الساعة 2021
الفريدة والممتعة لتعلم الرياضيات والقراءة واستراتيجيات التفكير النقدي. وللتسجيل في هذا الحدث الممتع،  

 هنا.  انقر
 
 

 اليوم الميداني 
 

 DeKalb Countyلقد قضيت وقتًا رائعًا في االجتماع مع قادة المنطقة الثالثة في اليوم الميداني لمنطقة 
School District   التعليمية. تقوم المنطقة الثالثة بعمل رائع في تحديد األهداف وضمان حصول متعلمينا

 على التزامه بخدمة المتعلمين. Sean Tarttف العام د/ على مستوى جيد من التعليم. وأود شكر المشر
 
 

 اجتماع لجنة سائقي الحافالت 
 

 DeKalbأنا ممتنة للغاية إلتاحة الفرصة لي للمشاركة في لجنة سائقي الحافالت التابعة لمنطقة 
County School District  قبل التعليمية اليوم. فمنظمي شؤون النقل وسائقي الحافالت هم أول من يست

أطفالنا في ساعات العمل األولى، وبهم تبدأ المنطقة التعليمية بالعمل. شكرا لكم على كل ما تفعلونه وعلى 
 الخدمات التي توفرونها. 

 
 

 أسبوع العمل االجتماعي المدرسي 
 

التعليمية في األسبوع الماضي بأسبوع العمل  DeKalb County School Districtاحتفلت منطقة 
االجتماعي المدرسي. إن العمل االجتماعي المدرسي هو أحد مجاالت الممارسة وهو جزء متخصص من 
مجال العمل االجتماعي الواسع. وقد ازداد عدد التحديات االقتصادية والتعليمية واالجتماعية التي تواجه  

ى مر السنين، مما أدى إلى توسيع نطاق الخدمة التي يقدمها  عائالت األطفال في سن المدرسة عل
 األخصائيون االجتماعيون في المدرسة. 

 
ويعمل األخصائيون االجتماعيون على خدمة العائالت، وتسهيل مرحلة التعافي، ورفع المظالم وغير ذلك 

 DeKalb County School Districtالكثير. فشكًرا لكم أيها األخصائيون االجتماعيون في منطقة  
التعليمية على الدور الحيوي الذي تؤدونه في تزويد طالبنا وموظفينا ومجتمعنا بخدمات الدعم التي 

 يحتاجونها. 
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 أسبوع تقدير المجلس 
 

التعليمية بأسبوع تقدير مجلس مدارس والية  DeKalb County School Districtستحتفل منطقة 
في هذا األسبوع أعضاء مجلس المدارس على التزامهم  من شهر مارس. ونكرم  19-15جورجيا أيام 

 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  
وضع طالبنا. ونشكرهم أيًضا على حسن إدارتهم وعلى الدور الذي  واتخاذ قرارات صعبة من أجل تحسين

 لعبوه في مناصرة وتأييد حصول كافة الطالب على مستوى جيد من التعليم.
 

. ويمكنكم مشاهدة 2021مارس،   15نأمل أن تحضروا لمشاهدة اجتماع مجلس التعليم لهذا الشهر في 
 . DSTVاالجتماع على  

 
 

 مع خالص التقدير،
 

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 


