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اإلصدار 29
السادة أسرة منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ،تحية طيبة وبعد،
بينما نواصل احتفالنا بإعادة فتح مبانينا المدرسية والتأقلم مع التعلم المختلط ،نعجز عن تجاهل عما حدث في
واليتنا وفي أنحاء الدولة .لقد شعرت بحزن عميق مثل الجميع بسبب األحداث المريعة التي وقعت في 16
مارس في مقاطعتي أتالنتا وتشيروكي .إن تصاعد موجات العنف والكراهية ضد الناس أمر مرفوض وال
يمكن التغاضي عنه .لذا تُقاوم منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ( )DCSDكل
أشكال الكراهية والعنصرية والعنف ،ونعرب عن تعازينا للمجتمع اآلسيوي وسكان جزر المحيط الهادئ.
ونؤكد أننا دائرة تعليمية متنوعة ،ونحن نحتفل بهذا التنوع بكل طريقة ممكنة .وعليه ال نريد أن نغفل عن
هذه الصفة المهمة بسبب أفعال البعض .فكما قال د .Martin Luther King Jr /ذات مرة" :إن الظلم
في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان ".وستظل سالمة جميع الطالب والموظفين في منطقة DCSD
التعليمية وصحتهم النفسية تتصدر أولوياتنا دائ ًما.
لقاح فيروس كوفيد 19-واختباراته
يُسعدنا أن نُعلن أن مجلس الصحة بمقاطعة ) DeKalb (BOHسيستضيف عيادة تطعيم للموظفين في 20
مارس في مدرسة  .Elizabeth Andrews High Schoolويستطيع أن يُطعم مجلس الصحة
( )BOHحوالي  1250معلم وموظف في هذا الحدث .ويُطلب من الموظفين التسجيل لهذا الحدث باستخدام
عنوان بريدهم اإللكتروني في "" ،dekalbschoolsga.orgإن أمكن .وبما أن هذا حدث خاص بـ
 ،DCSDنود أن نتأكد أن األفراد المؤهلين اآلخرين من غير معلمي  DCSDغير ُمسجلين لهذا الحدث.
يُرجى تفقد بريدك اإللكتروني الخاصة بالمقاطعة لمزيد من التعليمات بشأن كيفية التسجيل.
أقامت منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية شراكات مع مراكز اختبار كوفيد
المجانية إلتاحة اختبارات كوفيد 19-للموظفين والعائالت .وسيُتاح اختبار كوفيد 19-للمعلمين والموظفين
في أيام اإلثنين والثالثاء واألربعاء في مدرسة  Cross Keys High Schoolمن الساعة  11صبا ًحا
إلى  5مسا ًء؛ وأيام الثالثاء واألربعاء والخميس في مدرسة  Bethune Middle Schoolمن  7صبا ًحا
ظهرا.
إلى 1
ً
وسيمتد الجدول الزمني حتى نهاية الفصل الدراسي .إذا كنت ترغب في تحديد موعد ،يُرجى زيارة
 .www.freecovidtesting.usاختر' 'Quick Registrationلتحديد موعد واختر موقع المدرسة.
اليوم الميداني
حظيت بوقت رائع في أثناء اجتماعي مع قائدي المنطقة  4ألجل اليوم الميداني في منطقة DCSD
التعليمية .كما حظيت بفرصة االجتماع افتراضيًا بفريق قيادة مدرسة Stone Mountain
 ،Elementary Schoolومشاهدة مجموعة تدريس صغيرة في مدرسة Indian Creek
 ،Elementary Schoolوزيارة اجتماع خطة عمل قصيرة المدى ( )STAPفي مدرسة
.Champion Theme Middle School
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أنجزت المنطقة الرابعة ً
عمال رائعًا في وضع األهداف وضمان مستوى تعليمي عالي الجودة لجميع طالبنا.
وأود أن أشكر مشرفة المنطقة المؤقتة الدكتورة Antonette Campbell/اللتزامها ناحية طالبنا.
صندوق وجبات مجمدة لسبعة أيام
يمكن اآلن لجميع طالب  DCSDالبالغ أعمارهم  18عا ًما أو أقل الحصول على صناديق وجبات مجمدة
ظهرا.
لسبعة أيام بها فواكه وخضروات .وتُوزع الوجبات يوم األربعاء من الساعة  11صبا ًحا إلى 2
ً
ولمزيد من المعلومات ،انقر هنا.
برنامج التعلم الصيفي MOSAIC
يُسعدني أن أعلن أن المنطقة ستُقدم برنامج تعليمي جديد للطالب هذا الصيف .وسيُوفر برنامج التعلم
صا تعليمية إضافية تعالج التراجع األكاديمي وفقدان التحصيل التعليمي .وتشمل
الصيفي  MOSAICفر ً
برامج  MOSAICالمهارات التأسيسية للقراءة والكتابة والرياضيات ،واكتساب اللغة واسترداد االعتماد
األكاديمي أو تسريعه ،وبرامج  ،STEM/STEAMومعسكرات  summer bridgeواإلثراء الصيفي.
وقد صممت المناهج لتمنح تجارب تعليمية هادفة في يونيو ويوليو  2021ولتُقدم للطالب دع ًما موج ًها
لمعالجة ثغرات التعلم.
ال يوجد أي تكلفة في هذه البرامج إال في حالة أخذ طالب في المرحلة الثانوية دورة تعليمية من مدرسة
 Georgia Virtual Schoolأو مؤسسة أخرى معترف بها ،فعندئذ تفرض رسوم على كل دورة.
وتشجع المنطقة جميع الطالب على االستفادة من هذا البرنامج المصمم لتقويتهم.
وستصدر معلومات أكثر قريبًا.
قاعة البلدية
مؤخرا وشاركوا فيه.
أريد أن أشكر أولياء األمور والمعلمين الذين شاهدوا اجتماع قاعة البلدية الذي أجريناه
ً
ونقدر مالحظاتكم واهتمامكم عندما قدمنا تفاصيل بشأن خطة المنطقة التعليمية إلعادة فتح المدارس .إذا
فاتكم اجتماع البلدية ،يُرجى النقر هنا لمشاهدته.
المجلس االستشاري للمجتمع المشرف ()Superintendent’s Community Advisory Council
أود أن أشكر شركاءنا في المجتمع والمجلس االستشاري للمجتمع المشرف ( )SCACالجتماعهم مع
فريقنا هذا األسبوع .تتمثل رسالة المجلس االستشاري للمجتمع المشرف ( )SCACفي تقديم الدعم
والتوجيه والقيادة إلى المشرف بشأن مشاكل المنطقة التعليمية الخاصة بالسالمة األكاديمية والتشغيلية
والمالية.
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أمرا مه ًما للمنطقة التعليمية .ألن ما تظهره جميع الجهات المعنية من مشاركة والتزام هو
ويُعد هذا التعاون ً
عامل رئيسي لنجاح المنطقة التعليمية.
تبرع بحقيبة مستلزمات كوفيد19-
أود أن أشكر  DeKalb Association of REALTORSعلى تبرعها السخي لمدرسة
 .Peachcrest Elementary Schoolتبرعت المؤسسة بخمسين حقيبة من حقائب مستلزمات
كوفيد 19-إلى ال ُمعلمين سعيًا إلى مساعدتهم في الحفاظ على فصول دراسية نظيفة وآمنة .وشملت الحقيبة
الوقائية مناديل مبللة ومطهر اليدين وأقنعة وواقيات للوجه ومطهر  .Lysolونذكركم أن DeKalb
 Association of REALTORSدخلت في شراكة مع منطقة  DCSDالتعليمية لعدة سنوات ،ونحن
ممتنون لهذه الشراكة.
أتمنى أن نستمر في إظهار العطف على بعضنا وأن يساند كل منا اآلخر في أثناء مضينا نحو نهاية هذا
الوباء العالمي وما يعقبه من آثار محتملة.

مع خالص التقدير،
السيدة Cheryl Watson-Harris

