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 31اإلصدار 
 التعليمية، تحية طيبة وبعد،  DeKalb County School Districtالسادة أسرة منطقة 

 
ومع حلول شهر أبريل وبينما نستعد لعطلة الربيع، أود تشجيع  آمل أنكم جميعًا قد حظيتم بأسبوع مثمر. 

. وأعلم أنكم جميعًا متلهفون لعودة 19-الجميع على االستمرار في القيام بواجبهم لتقليل انتشار وانتقال كوفيد
الحياة إلى طبيعتها، ولكن يجب أن نتحلى بالصبر والثبات ويجب أن نستمر في ممارسة التباعد االجتماعي 

رتداء األقنعة وغسل األيدي وعلينا أيًضا مواصلة اتباع استراتيجيات تقليل االنتشار الصادرة عن مراكز  وا
 السيطرة على األمراض. 

 
 من أبريل. 12من فضلكم كونوا حريصين على سالمتكم أثناء العطلة. فنحن نتطلع لعودتكم في 

 
 

 توزيع الوجبات في عطلة الربيع 
 

التعليمية فعالية توزيع الوجبات في عطلة  DeKalb County School Districtتستضيف منطقة 
ظهًرا، في المجمع اإلداري والتعليمي   2صباًحا وحتى  11، من الساعة 2021/ أبريل/ 3الربيع، في  

Administrative & Instructional Complex بجوار المركز الدوليInternational Center .
صندوق من الوجبات المجمدة صالحة لمدة سبعة أيام باإلضافة إلى   2,100وستوزع المنطقة التعليمية 

 Atlanta Communityبعض المنتجات الطازجة مقدمة للعائالت من بنك الطعام المجتمعي في أتالنتا 
Food Bank. 

 
سيتم وضع الفتات إلرشاد أولياء األمور إلى موقف السيارات. ويجب على العائالت المكوث داخل  

وتلقى الطلبات أثناء بقائهم داخلها، وسيتولى موظفي الخدمات الغذائية المدرسية وضع المواد  سياراتهم
 الغذائية في صناديق السيارات.

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا. 

 
 

 19-اختبارات كوفيد
 

ت متاحة أيام للموظفين والطالب والعائالت. وستصبح االختبارا 19-لقد أنهينا جدول اختبارات كوفيد
 Crossالمتوسطة و  Bethuneمساًء، في مدرستي  5صباًحا وحتى  10اإلثنين والثالثاء من الساعة 

Keys  مساًء في مدرسة  5صباًحا وحتى   10العليا، وأيام الخميس من الساعةDoraville United  
 االبتدائية. وستكون أماكن أخرى موضع نظر ودراسة في وقت الحق. 

 
. حتى تظل االختبارات متوفرة. وتمثل Top Dog Solutions, Incمر شراكتنا مع شركة نرجو أن تست

خيارات االختبار خدمة لمجتمعنا المدني وتساعدنا على البقاء متأهبين والحفاظ على سالمة موظفينا  
ون  ومتعلمينا في الوقت ذاته. ونلتزم باالستمرار في توفير معلومات عن اللقاحات وتوفيرها لمن يريد

 استخدام هذا االختيار. 
 

 انقر هنا للتسجيل.
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 اجتماعات قاعة البلدية.
 

أعتقد أننا نتفق جميعًا على أهمية استمرارنا في التركيز على نتائج الطالب والتركيز على خطة التعلم  
المباشر للعام القادم. وسوف نستضيف اجتماعات قاعة البلدية اإلقليمية/ المجتمعية في إطار جهودنا الرامية  

التعليمية فيما يتعلق بالعام   DeKalb County School Districtإلى تجميع أفكار وآراء مجتمع منطقة 
التعليمية  DeKalb County School District. وتدرس منطقة 2022-2021العام الدراسي  

 االحتياجات األكاديمية واالجتماعية والعاطفية والسلوكية لطالبنا.
 

كة كاملة في فإذا اختارت إحدى العائالت التعلم االفتراضي، فنحن نريد التأكد أن الطالب سيشاركون مشار 
التعليم المتزامن )التعليم المباشر بقيادة المعلم( وغير المتزامن )تعليم عبر اإلنترنت بدون قيادة المعلم في 

الوقت الفعلي(. فاجتماعات قاعة البلدية تزودنا باألساليب التي تمكننا من تقديم أكبر دعم لمتعلمينا  
 وعائالتهم. 

 
 ماعات قاعة البلدية في األسابيع المقبلة.وسنوفر المزيد من المعلومات عن اجت

 
 

 عالوات 
 

تحدثت في األسبوع الماضي عن العالوة التي تُصرف لمرة واحدة لكل المعلمين وموظفي دعم التعليم  
اآلخرين العاملين في مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، والتي صدق عليها مجلس التعليم بالوالية. 

التعليمية قررت زيادة مبلغ العالوة   DeKalb County School Districtة  ويسعدني إخباركم أن منطق
التعليمية تقّدر مساهمتهم  DeKalb County School Districtللموظفين المستحقين. ألن منطقة 

. وهذا المبلغ قابل للحجز 500و $   1,000لمتعلميهم لذا قررنا زيادة العالوة ليصل صافي المبلغ إلى $
 لديون. ولكن سيتم الخصم من كشوفات الرواتب الالحقة.بغرض تسديد ا 

 
 نتطلع إلظهار تقديرنا لهم من خالل توزيع هذه العالوات على عدة مراحل بدًء من األسبوع القادم. 

 
 

 أنشطة حفل التخرج/ أنشطة الخريجين 
 

م تضع خطًطا لألنشطة على الرغم من أن المنطقة التعليمية أعادت فتح مبانيها، إال أن العديد من المدارس ل
المباشرة مثل حفل التخرج التقليدي وال لرسوم الفصل الدراسي ومستحقاته المحصلة. ومع األسف، لن 

يُسمح بإجراء حفالت التخرج التقليدية هذا العام، عماًل بإرشادات الصحة والسالمة المعمول بها حاليًا ولعدم  
 توافر الوقت الالزم للتخطيط.

 
 COVID-19) 19-مناقشة المكون من مديري المدارس العليا مع مجمع تفكير كوفيدسيتعاون فريق ال
Think Tank) والقيادات الطالبية والعائالت والموظفين لتجهيز اقتراحات وإرشادات إبداعية ألنشطة ،

 أسبوع الخريجين. وسيركز أسبوع الخريجين على خلق تجارب ال تنسى لخريجي مدارسنا.
 
 

  Magnaجائزة 
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 Parent and Familyأود أن أهنئ المنطقة التعليمية وخاصةً إدارة مشاركة األسرة وأولياء األمور )
Engagement Department لحصولها على جائزة )Magna  من جمعية  2021لعامNational 

School Boards Association فمنطقة .DeKalb County School District  التعليمية
 Magnaلتزامها بالمساواة لذا استحقت أن تكون من الفائزين بالمركز األول في برنامج جوائز مشهود با

التعليمية هي إحدى الفائزين  DeKalb County School Districtالسنوي السابع والعشرون. منطقة 
ن أنحاء البالد الذين م  -فائًزا بالمركز األول  12ثالثة فائزين بالجوائز الكبرى و  -فائًزا  15البالغ عددهم   

 حصلوا على هذا الشرف.
 

 DeKalb County Schoolلمشاركة األسرة وأولياء األمور التابع لمنطقة  IMPACTإن نموذج 
District  التعليمية الذي يهدف إلى تنمية وتطوير أولياء األمور من الناحية الشخصية والمهنية قد وسع

هي اختصار   IMPACT. وكلمة Title Iكاديمي لطالب برنامج نطاق خدمته لتتجاوز الدعم واالمتثال األ
 Involving and Motivating Parents to be Active Contributorsللحروف األولى لعبارة

over Time   والتي تعني ’إشراك أولياء األمور وتحفيزهم ليكونوا مساهمين نشطين بمرور الوقت‘ وهذا
مل. ويتعامل الفريق مع أكثر مجاالت االحتياج إلحاًحا والتي تؤثر هو األمر الذي ينصب عليه تركيز الع

 على كيفية مشاركة العائالت في تقدم الطالب ومتى وأين يتم ذلك. 
 

إن رسالة المنطقة المتمثلة في دعم العائالت للتأكيد على زيادة مشاركتهم في المسيرة األكاديمية لطالبهم 
أصبحت استراتيجيتنا الشاملة لدراسة ومعالجة الفارق في التحصيل الدراسي وتحسين اإلنجاز األكاديمي. 

 لذا نحن نستحق هذه الجائزة حقًا. أهنئكم مرة أخرى!
 
 

 ( Transgender Day of Visibilityمتحولين جنسيًا ) يوم إبراز ال
 

مارس، شهد المتحولين جنسياً واألشخاص غير  المنتميين للثنائية الجنسية في جميع أنحاء العالم   31في 
 Rachel Crandall(. وقد أسست Transgender Day of Visibilityيوم إبراز المتحولين جنسيًا ) 
وهي ناشطة متحولة  2009( عام Transgender Day of Visibilityيوم إبراز المتحولين جنسيًا ) 

. وقد بدأ اليوم Transgender Michiganوالمديرة التنفيذية لمؤسسة  Michiganجنسياً من مدينة 
بالتوعية لالحتفال بالنجاحات التي تحققت وإبراز األشخاص المتحولين جنسياً واألشخاص غير المطابقين 

 لمجتمع الميم )مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا(. لجنسهم وهو يوم مهم
 

التعليمية بجميع متعلمينا ومعلمينا وموظفينا في  DeKalb County School Districtتحتفل منطقة  
 مجتمعنا الذين ينتمون لمجتمع الميم )مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا(.

 
 

 م كونوا حريصين على سالمتكم واستمتعوا بعطلتكم الربيعية.من فضلك
 
 
 

 مع خالص التقدير،
 

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 


