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اإلصدار 30
السادة أسرة منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ،تحية طيبة وبعد،
آمل أنكم جميعًا قد حظيتم بأسبوع مثمر .فمع قرب انتهاء شهر مارس ،أحتفل بالتقدم الذي أحرزته منطقة
 DeKalb County School Districtالتعليمية حتى تتكلل إعادة فتح المدارس بالنجاح .وأنا فخورة بكافة
سا قدر اإلمكان.
متعلمينا ومعلمينا وموظفينا وبجهودهم التي بذلوها لجعل االنتقال للتعليم المختلط سل ً
كما سيشهد يوم  29مارس االنتقال إلى مرحلة عودة كافة المراحل الدراسية (الفصول  Aو  )Bإلى مباني المدرسة
خالل المدة المتبقية من السنة الدراسية .وأنا واثقة أن الجميع سيقومون بواجبهم لجعل المرحلة القادمة التي سننتقل
إليها آمنة وناجحة.
إرشادات جديدة لمراكز السيطرة على األمراض
يجب علينا تذكر اتباع إرشادات مراكز السيطرة على األمراض حتى تبقى مدارسنا في أمان ولتقليل انتشار
الفيروس .وقد حدّثت مراكز السيطرة على األمراض إرشاداتها للمراحل الدراسية من الروضة وحتى الصف 12
لبيان آخر ما توصل إليه العلم بشأن التباعد االجتماعي بين الطالب في الفصول .وتوصي مراكز السيطرة على
األمراض بأن يحافظ الطالب على مسافة  3قدم على األقل بينهم في بيئة الفصل الدراسي مع ارتدائهم لألقنعة
جميعًا.
وكما قلت من قبل ،ستتبع منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ما توصل إليه العلم وسوف
تتطبق استراتيجيات تقليل االنتشار التي أوصت بها مراكز السيطرة على األمراض حتى يكون جميع الموجودين في
مبانينا بأمان .ومع اقترابنا من عطلة الربيع ،أود تشجيع طالبنا ومعلمينا وموظفينا وعائالتنا على االستمرار في
االلتزام باستراتيجيات تقليل االنتشار حتى خارج المباني .آمل أن يقوم الجميع بدورهم في المساعدة في تقليل أعداد
المصابين بكوفيد 19-في مجتمع مقاطعة .DeKalb
لقاح كوفيد 19
باإلضافة إلى استمرار منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية في الحفاظ على أمان المدارس
وتقليل االنتشار باتباعها إلرشادات تقليل االنتشار الصادرة عن مراكز السيطرة على األمراض ،فإن المنطقة
التعليمية توفر أيضًا الفرص لموظفينا للخضوع الختبارات كوفيد 19-والحصول على اللقاحات .ويسرني أن أعلن
لكم أن منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ،بالتعاون مع المجلس الصحي DeKalb
 County Board of Healthوشركاء آخرين في مجال الصحة ،قد لقحت  1,704موظفًا منذ أن نظمت الوالية
المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية لتلقيح الموظفين.
كان موظفي المنطقة التعليمية قادرين على تلقي اللقاح في المجمع اإلداري والتعليمي Administrative and
 Instructional Complexالتابع لمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية باإلضافة إلى
كنيسة  St. Phillips AME Churchوصيدلية  .Briarcliff Pharmacyوقد أعطى الممرضون المدربون
التابعون لمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية اللقاحات للموظفين يوم  20مارس في إطار
الحدث المقام في مجمع .Administrative and Instructional Complex
وستستمر منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية في شراكتها مع المجلس الصحي DeKalb
 County Board of Healthوصيدلية  Walgreens and Briarcliff Pharmacyلتوفير اللقاحات.
ونشجع أيضًا الموظفين والطالب البالغ عمرهم  16عا ًما أو أكثر على البحث عن فرص أخرى للحصول على

ARABIC
اللقاحات عن طريق المجلس الصحي  DeKalb County Board of Healthأو الصيدليات المحلية أو مقدم
الخدمات الصحية الخاص بهم.
عالوات
وافق مجلس التعليم بالوالية باألمس على توصية المشرف العام على مدارس الوالية السيد Richard Woods
بأن تستخدم والية جورجيا األموال الفيدرالية المخصصة للحوافز لتقديم عالوة لمرة واحدة بقيمة  1،000دوالر لكل
المعلمين وموظفي دعم التعليم اآلخرين في المدارس العامة العاملين في مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
وستُقدم هذه العالوة للمعلمين وموظفي دعم التعليم لدعم وتقوية عملية تعيين الموظفين في هذه المناصب الحرجة
واالحتفاظ بالموظفين الموجودين فيها كبادرة امتنان لعملهم وتضحياتهم أثناء جائحة كوفيد.19-
وتقدر منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية موظفيها وتثمن مساهماتهم في دعم المتعلمين.
ونتطلع إلظهار تقديرنا لهم من خالل توزيع هذه العالوات الشهر القادم.
اجتماع منظمات الالجئين
أود أن أشكر ممثلي منظمات الالجئين الثماني الذين اجتمعوا معي أنا وفريقي األسبوع الماضي للتعرف على رؤيتنا
لنقل منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية إلى مستوى جديد من التميز .وأتاح هذا االجتماع
لي أيضًا فرصة االستماع إلى أفكار واقتراحات وآمال واحتياجات هذا المجتمع االستثنائي الذي يخدم العائالت
األمريكية الجديدة.
أمرا ال غنى
يعد أصحاب المصلحة
عنصرا أساسيًا للتشغيل الفعال للمنطقة التعليمية .وتعد خطوط االتصال المفتوحة ً
ً
أمرا ال غنى عنه .ولبناء مجتمع من الثقة ،نتعهد
عنه .كما يعد الترحيب بمشاركة أصحاب المصلحة واحتضانها ً
بااللتزام بالشفافية وبناء بنية تحتية لنكون شركاء مثاليين للداعمين الخارجيين الملتزمين معنا في إنجاح الطالب.
برنامج التعلم الصيفي MOSAIC
كما ذكرت في رسالة األسبوع الماضي اإلخبارية ،ستوفر منطقة DeKalb County School District
التعليمية برنامج التعلم الصيفي  MOSAICللطالب هذا الصيف .وتدعم برامج التعلم الصيفية MOSAIC
الجوهر التعليمي للمنطقة التعليمية -طالبنا ومعلمونا والمحتوى الذي يتم تدريسه وتعلمه  -من خالل إعادة التعلم
والتسريع واإلثراء والتعلم العاطفي االجتماعي .وهدفنا إشراك جميع المتعلمين بما في ذلك متعلمي اللغة اإلنجليزية
والطالب ذوي اإلعاقة والطالب الموهوبين.
البرنامج

الحضور

تاريخ البرنامج

شكل الحضور

برنامج تعويض الوحدات
الدراسية FLEX Restore

طالب الصف الثامن الذين يدرسون
دورات تعليمية للمرحلة العليا وطالب
الصفوف 12-9

 1يونيه –  17يونيه

بشكل افتراضي في
المنطقة التعليمية

برنامج حضور الدورات
التعليمية ألول مرة FLEX
Ahead

طالب المرحلة الثالثة

 1يونيه –  24يونيه

بشكل افتراضي في
المنطقة التعليمية

برنامج تعويض الوحدات
الدراسية للمرحلة العليا High

طالب الصف الثامن الذين يدرسون
دورات تعليمية للمرحلة العليا وطالب
الصفوف 12-9

 1يونيه –  30يونيه
(في أوقات متفاوتة)

مختلط في المدرسة المحلية
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School Credit
Recovery
معسكر التعيين المتقدم AP
Bridge Camp
المعسكر الصيفي Summer
Bridge Camp
برنامج السنة الدراسية الممتدة
لطالب التعليم الخاص
Special Education
ESY
أكاديمية Scholars
Academy
برنامج  Serendipityللطلبة
الموهوبين
برامج اإلثراء النسخة األولى
معسكر محو األمية Literacy
Camp
برنامج My Brother’s
 Keeperلألعراق الملونة
معسكر الطيران

الصفوف 12-9

أسبوع واحد في شهر يوليو

مختلط في المدرسة المحلية

الطالب الذين سيلتحقون بالصف
السادس والتاسع

يوليو
(في أوقات متفاوتة)

مختلط في المدرسة المحلية

طالب التعليم الخاص
(ما قبل مرحلة الروضة وحتى الصف
)12

 7يونيه –  16يوليو

مختلط في المنطقة التعليمية

الصفوف 8-3

 7يونيه –  16يوليو

مختلط في المدرسة المحلية

الصفوف 6-1

يونيه

بشكل افتراضي في
المنطقة التعليمية

الحقائب التعليمية لمرحلة الروضة
حتى الصف 12

يوليو

مختلط في المدرسة المحلية

مرحلة الروضة حتى الصف 12

 7يونيه –  30يونيه

مختلط في المدرسة المحلية

متعلمين من األعراق الملونة

 28يونيه –  2يوليو2021 ،

مختلط في المنطقة التعليمية

الصفوف 6-4

 21يونيه –  2يوليو2021 ،

مختلط في المنطقة التعليمية

برنامج محو األمية في العلوم
والتكنولوجيا والهندسة
مختلط
الصفوف 8-6
والرياضيات ( STEM is
)LIT
إثراء التعليم المهني والتقني
والزراعي ( CTAE
مختلط
يونيه /يوليو
(في أوقات متفاوتة)
)Enrichment
مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف
الحقائب التعليمية (إلثراء مناهج
المنزل
يونيه– يوليو
الثاني
محو األمية)
إخالء المسؤولية :تعتمد فرص التعلم الصيفية لإلثراء وإعادة التعلم وتعويض الوحدات الدراسية والتسريع على أحدث إرشادات الوالية والمقاطعة
واإلرشادات المحلية المتعلقة باالستشارات الصحية الخاصة بكوفيد .19-التواريخ قابلة للتغيير.
 19يوليو –  29يوليو،
2021

يرجى المالحظة:
• سوف يتم تجهيز وإعداد البرامج المباشرة وج ًها لوجه في حجرات بحيث تكون نسبة المعلم إلى الطالب .1:15
• سوف تتضمن البرامج المختلطة جلسات افتراضية وجلسات مباشرة وج ًها لوجه.
تم التحديث 26 :مارس2021 ،

سيُمكن التعلم المباشر والمختلط واالفتراضي الطالب من االستفادة بالتعليم بقيادة المعلم والدروس الموجهة للطالب.
وسيشارك الطالب في تجارب حقيقية وتفاعلية ومفيدة.
ستنشر المعلومات المتعلقة بالتسجيل في البرامج الصيفية في  19أبريل .2021
العام الدراسي 2022-2021
بينما تخطط المنطقة التعليمية للعام الدراسي  ،2022-2021فإننا ندرس االحتياجات األكاديمية واالجتماعية
والعاطفية والسلوكية لطالبنا .ومن المهم أن نواصل التركيز على نتائج الطالب والتخطيط إلتاحة خيارات التعلم
المباشر في العام المقبل .نعمل أيضًا على توسيع أكاديمية  FLEXإلتاحة خيار التعلم االفتراضي عن بُعد لطالب
المدارس المتوسطة والعليا .فإذا اختارت إحدى العائالت التعلم االفتراضي ،فنحن نريد التأكد أن الطالب سيشاركون
مشاركة كاملة في التعليم المتزامن (التعليم المباشر بقيادة المعلم) وغير المتزامن (تعليم عبر اإلنترنت بدون قيادة
المعلم في الوقت الفعلي).
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ستستضيف المنطقة التعليمية اجتماعات قاعة البلدية في أبريل لسماع أفكارك أثناء تخطيطنا للعام المقبل.
شركة /Kids’-Doc-On-Wheelsاليوم الميداني
لقد حظيت اليوم بشرف لقاء الدكتورة  Lynette Wilson-Phillipsمن شركة Kids’-Doc-On-Wheels
وفريقها في مدرسة  Fairingtonاالبتدائية .وتتمثل رسالة شركة  .Kids’-Doc-On-Wheels، Incفي ضمان
زيادة فرص الحصول على رعاية أطفال شاملة وعالية الجودة في مجتمعات األطفال باإلضافة إلى موقع تواجدهم
اليومي األساسي  -المدرسة .ونتوجه بالشكر لشركة  Kids’-Doc-On-Wheelsعلى شراكتها معنا! فنماذجهم
الطبية اإللكترونية تساعد المتعلمين في المدرسة على الحفاظ على صحتهم واالستعداد للتقدم واالزدهار.
أتيحت لي الفرصة أيضًا للجلوس ومراقبة بعض الحصص في الجلسة المنعقدة في مدرسة  .Fairingtonوقد
سررت لرؤية مقدار التفاعل بين المعلمين والطالب .وأود شكر مدير المدرسة الدكتور  Walter Burkeعلى
ترحيبه بي في مبناه .وأود أيضًا شكر المشرف العام اإلقليمي دكتور  Triscilla Weaverعلى التزامه بخدمة
المتعلمين.
أرجو أن تواصل االعتناء بنفسك وأرجو أن تستمروا في رعاية بعضكم البعض.
مع خالص التقدير،
السيدة Cheryl Watson-Harris

