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

  في سواء - الدراسة قاعات إلى  الجميع يعود  أن وأتمنى وآمنة. ممتعة ربيع أجازة  قضى قد الجميع يكون  أن أتمنى
 مع قواهم. بكل الدراسي الفصل هذا إلنهاء ومستعدون بالحيوية مليؤون وهم  - الشخصية أم  االفتراضية  البيئات
  في االستمرار على العمل وفريق والمعلمين الطالب جميع  تشجيع أريد   ،21-2020 الدراسي  العام   نهاية من اقترابنا
 األكاديمي. النجاح لتحقيق وسعهم  في ما أقصى بذل

 
في مراعاة   االستمرار  يرجى . 19-كوفيد فيروس انتشار  لتقليل  بواجبهم   القيام  بمواصلة  الجميع تذكير       أيض ا  وأريد

التخفيف من مراكز السيطرة    استراتيجياتالتباعد االجتماعي، وارتداء القفازات، وغسل اليدين واالستمرار في اتباع 
 على األمراض ومنعها.

 
 

 2022- 2021راسي  العام الد
 

ومن المهم أن نستمر   ، نحن ندرس احتياجات الطالب والمعلمين.2022- 2021                                 وفق ا لخطط المنطقة للعام الدراسي 
أيام بدوام كامل في بيئة التعليم الشخصي لجميع   5في التركيز على نتائج الطالب والتخطيط لحضور الطالب  

لتقديم التعليم االفتراضي عن بعد كخيار لطالب المدارس   FLEX                          كما نجري توسيع ا ألكاديمية  الطالب العام القادم. 
 محلية.  مدرسة بكل متصل ولكنه FLEX ألكاديمية           امتداد ا  االفتراضي رالخيا يكون  سوف المتوسطة والثانوية.

 
،  2022- 2021بشأن العام الدراسي   DCSDوضمن جهود تجميع األفكار واآلراء من مجتمع منطقة مدارس 

 فيما يلي جدول االجتماعات. أبريل.  29 -  27سوف نستضيف اجتماع قاعة بلدية إقليمي/مجتمعي في 
 

                                             لحضور االجتماعات افتراضي ا، انقر فوق المناطق 
 
 

 
مايو. سوف تتوفر معلومات  20                                                                          يرجى أيض ا مالحظة أن اجتماع قاعة البلدية لشهر أبريل لآلباء قد تم تأجيله إلى 

                إضافية تباع ا. 
 
 

 اللقاحات 
 

 الوقت  التاريخ  مدير المنطقة  المنطقة 

 06:00 أبريل -Mrs. Melanie Pearch 27 1المنطقة 

 06:00 أبريل -Mr. Trenton Arnold 28 2المنطقة 

 06:00 أبريل -Dr. Sean Tartt 29 3المنطقة 

 06:00 أبريل -Dr. Antonette Campbell 29 4المنطقة 

 06:00 أبريل -Dr. Triscilla Weaver 27 5المنطقة 

 06:00 أبريل -Dr. Candace Alexander 29 6المنطقة 

 06:00 أبريل -Dr. Rodney Swanson 29 7المنطقة 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/keeping-dcsd-safe/
https://tinyurl.com/DCSDRITHApril21
https://tinyurl.com/DCSDRITHApril21
https://tinyurl.com/DCSDRITHApril21
https://bit.ly/2QqcvZN
https://bit.ly/2QqcvZN
https://bit.ly/2QqcvZN
http://bit.ly/R3townhall
http://bit.ly/R3townhall
http://bit.ly/R3townhall
https://tinyurl.com/regionfourparents
https://tinyurl.com/regionfourparents
https://tinyurl.com/regionfourparents
http://bit.ly/RegionVTHM
http://bit.ly/RegionVTHM
http://bit.ly/RegionVTHM
http://bit.ly/region6townhall
http://bit.ly/region6townhall
http://bit.ly/region6townhall
https://tinyurl.com/2yd8x6am
https://tinyurl.com/2yd8x6am
https://tinyurl.com/2yd8x6am
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 بمنطقة الصحي المجلس أن  (DCSD) التعليمية District School County DeKalb منطقة إخطار  تم 
(DCBOH) County DeKalb لقاحات استخدام        مؤقت ا يوقف سوف Johnson & Johnson،  سوف لكنه  

  الغذاء إدارة  جانب من  البيانات لمراجعة نتيجة  التعليق هذا جاء .Modernaو Pfizer لقاحات توفير في يستمر
  ظهور عن فيها اإلبالغ  تم   حاالت ست بشأن (CDC)  ومنعها األمراض على السيطرة  ومراكز (FDA)  والدواء
  13 إلى ستة من فترة  في  األعراض  وظهرت عام. 48- 18 سن من للسيدات يحدث  الدم   تجلط من وخطير نادر نوع
 اللقاح.  تلقي بعد       يوم ا

 
Health Public of Department Georgia  العامة للصحة  جورجيا إلدارة       تبع ا  أنه مالحظة يرجى

(DPH) ،  ووفق ا ذلك،  إلى باإلضافة  جورجيا.  في اللقاح إعطائهم   تم  أشخاص الست الحاالت من أي تتضمن لم         
  سيتم  الزائد،  الحرص باب من ولكن للغاية،  نادرة  االنتكاسات  هذه  أن تبين ، (DPH) العامة  للصحة جورجيا إلدارة
 الحاالت.  بتلك المحيطة البيانات العلماء  يراجع أن إلى         مؤقت ا nJohnso & Johnson لحاق إعطاء وقف

 
  العلمية.  البيانات بأحدث إبالغك  من التأكد ونريد .موظفينا ورفاهية وصحة بسالمة التعليمية  DCSD منطقة تلتزم 
  Walgreens مؤسسة - اآلخرين والشركاء (DCBOH) الصحي المجلس مع العمل  نواصل سوف

 توفرها. حال في لدينا للموظفين Moderna و/أو Pfizer لقاحات لتوفير Pharmacy Briarcliffو
 
 

 2021الطالب المتفوقون المسؤولون عن إلقاء البيان الختامي والبيان الترحيبي لعام 
 

! لقد أسفر  2021-2020البيان الختامي والبيان الترحيبي لعام أريد تهنئة الطالب المتفوقين المسؤولين عن إلقاء 
                                                                           عام ا عن تحقيق أعلى مراتب الشرف التي يمكن يصل إليها طالب الصفوف النهائية في  13عملكم الجاد على مدار  

 المدارس الثانوية. نحن فخورون للغاية بكم ونتطلع إلى اإلنجازات العظيمة التي ستحققونها في المستقبل! 
 

 لمدرسة ا
الطالب المسؤول عن إلقاء  

 البيان الختامي 
الطالب المسؤول عن إلقاء  

 البيان الترحيبي 

Arabia Mountain High School  )مدرسة متخصصة( Makayla Johnson Aderolawe Adeseye 

Arabia Mountain High School  )مدرسة محلية( Ashanti Lawson Ajah Hentz-Gilmore 

Cedar Grove High School Etimfon  Bassey Karentyn Jenkins 

Chamblee Charter High School  )مدرسة متخصصة( Matthew Lombardo Victor Lim 

Chamblee Charter High School  )مدرسة محلية( Richard Von  Biberstein 
Anika Karim 

Molly Silverman 

Clarkston High School Kaylor Le Selihom Araia 

Columbia High School  )مدرسة متخصصة( Makiya  Walker Camille Williams 

Columbia High School  )مدرسة محلية( Chanelle Taylor Zaniab  Saccoh 

Cross Keys High School Uriel Cataneda Jonathan Marquez 

DeKalb Early College Academy 
Nirmala  Niraula 

Thang Huynh 
Moontashir Siam 

DeKalb School of Arts Willa Grace Pevey 
Jamine Yvette Ward 

Nia Capers 

Druid Hills High School Rohit George William Wainwright 
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Dunwoody High School Megan Vander Wiele Seung  Joo Lee 

Lakeside High School Katherine Kim Zakir Ahmedin 

Lithonia High School Mercedes Fyffe Jordan Scott 

Martin Luther King Jr. High School Mariana Vega-Alvarez Ariel McDowall 

Miller Grove High School Aniya Williamson Gababa Hassan 

Redan High School Mahamud Sheikh Jadah  Willis-Davis 

Ronald E. McNair High School   Colby Sidwell 
Luis Marcial  

Guzman 

Southwest DeKalb High School  )مدرسة متخصصة( Danielle Jones Aniyah Lee 

Southwest DeKalb High School  )مدرسة محلية( Amisha  Martin Alani Duncan 

Stephenson High School Marc Lewis Mason Howard 

Stone Mountain High School Sandy Huynh Soe Thiha 

Tapestry Charter School Kenda Holloway Vincent Crosby 

Towers High School Yesenia Martinez Morgan  Mouzon 

Tucker High School Benen  Cheney Sofia Khemani 

 
 التعليم الموسيقي 

 

 
 

 DeKalbأريد تهنئة معلمي الموسيقى لدينا والطالب على تفانيهم في تحقيق التفوق في الموسيقى! تم اختيار منطقة 
County School District   في أمريكا للتعليم    2021التعليمية كواحدة من "أفضل المجتمعات في عام

 National Association of Musicالموسيقى" من جانب مؤسسة الرابطة الوطنية لتجار الموسيقى 
Merchants Foundation (NAMM)  وقد جاء هذا التكريم بفضل الدعم المتميز والعمل الجاد من المعلمين .

 . DeKalbاآلباء والطالب وقادة المجتمع في والمديرين و
 

 )للتعليم الموسيقى 2021)جائزة أفضل المجتمعات في عام 
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أشاد برنامج الجائزة بالجهود المتميزة للمعلمين والمديرين واآلباء والطالب وقادة المجتمع الذين نجحوا في جعل 
                                                                                                           التعليم الموسيقي جزء ا من التعليم الشامل. وتم تكريم المناطق والمدارس الذي أظهرت التزامها االستثنائي الكبير  

 استطالع آراء وطني ألجل اختيار كل مدرسة.  NAMMه التعليم الموسيقى والوصول إليه. وقد أجرت مؤسسة تجا
 

 أتوجه بالشكر لمعلمي الموسيقى والطالب والمديرين واآلباء وقادة المجتمع على عملهم الجاد. 
 
 

 مدفوعات المكافآت 
 

  البشرية وتكنولوجيا المعلومات على تفانيهم تجاه موظفيأريد التوجه بالشكر إلى هؤالء في أقسام الماليات والموارد  
DCSD  الواليةوعملهم خالل فترة األجازة لضمان استالم الموظفين المؤهلين لمدفوعات المكافآت المعتمدة من  .

  DCSD                                                                                         كما أوضحنا سابق ا، من المتوقع أن يستلم الموظفون مدفوعاتهم في شهر أبريل. تقدر منطقة مدارس 
         جميع ا! مجهوداتكم  نقدر نحن مدارسنا. في ومساهمتهم موظفيها 

 
 

 شهر الوعي بمرض التوحد
 

بشهر     2021إلى العائالت والمنظمات في كافة أرجاء الوطن لالحتفاء في أبريل  DCSDتنضم منطقة مدارس  
الوعي بمرض التوحد الوطني. وهذه فرصة لإلشادة باألطفال والشباب المصابين بالتوحد والمختصين الذين  

 يخدموهم. نحن نحتفي بطالبنا أصحاب القدرات االستثنائية! 
 
 

 كريم لهؤالء الذين يحتفلون بالشهر الكريم.                                  نتمنى لكم أسبوع ا رائع ا، ورمضان 


