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

 
 ذات األخرى والمجتمعات السود مجتمع لها تعرض التي  المحن الماضية والعقود والسنين والشهور األسابيع في شهدنا لقد

 مشاعرهم، وحركت الكثيرين غضب Chauvin Derek قضية وأثارت والتعصب. العنصرية بسبب الملونة  العرقية األصول

 عالمية.  جائحة   نواجه نزال ال بينما ذلك كل
 

County DeKalb  منطقة الحكومية. وأنظمتنا مجتمعاتنا في إيجابية تغييرات إحداث في بالحكم النطق يتسبب أن آمل وإنني
District School التعليمية (DCSD)  بسبب المهمة السمة هذه بالنا عن تغيب أال فيجب به، تمتاز الذي بالتنوع تحتفي  

 مع للتحدث وقتهم يأخذوا أن واألوصياء األمور وأولياء وموظفينا  معلمينا وأشجع الناس. من  قليلة  قلة يرتكبها التي األفعال
 المأساة.  هذه فهم  على يساعدوهم وأن متعلمينا

 
 

 MOSAICبرنامج التعلم الصيفي 

 
  .التعليمية. DeKalb County School Districtفي منطقة  MOSAICبرنامج التعلم الصيفي  في التسجيل باب فتح تم

من خالل إعادة   -طالبنا ومعلمونا والمحتوى الذي يتم تدريسه وتعلمه  -ويدعم البرنامج الجوهر التعليمي للمنطقة التعليمية
وهدفنا إشراك جميع المتعلمين بما في ذلك متعلمي اللغة اإلنجليزية التعلم والتسريع واإلثراء والتعلم العاطفي االجتماعي. 

 والطالب ذوي اإلعاقة والطالب الموهوبين.
 

 وسيشارك للطالب. الموجهة والدروس المعلم بقيادة بالتعليم االستفادة من الطالب واالفتراضي والمختلط المباشر التعلم سُيمكن
 دة.ومفي وتفاعلية حقيقية تجارب في الطالب

 
 للتسجيل.  هنا  النقر يرجى

 

 شكل الحضور تاريخ البرنامج الحضور البرنامج 

برنامج تعويض الوحدات 
 FLEX Restoreالدراسية 

طالب الصف الثامن الذين يدرسون  
للمرحلة العليا وطالب  دورات تعليمية  

 12-9الصفوف 
 يونيه  17 –يونيه  1

بشكل افتراضي في  
 المنطقة التعليمية 

برنامج حضور الدورات  
 FLEXالتعليمية ألول مرة 

Ahead 

 يونيه  24 –يونيه  1 طالب المرحلة الثالثة 
بشكل افتراضي في  
 المنطقة التعليمية 

برنامج تعويض الوحدات 
الدراسية للمرحلة العليا 

High School Credit 
Recovery 

طالب الصف الثامن الذين يدرسون  
دورات تعليمية للمرحلة العليا وطالب  

 12-9الصفوف 

 يونيه  30 –يونيه  1

 )في أوقات متفاوتة(

مختلط في المدرسة  
 المحلية 

 APمعسكر التعيين المتقدم 
Bridge Camp 

 أسبوع واحد في شهر يوليو 12-9ف الصفو
مختلط في المدرسة  

 المحلية 

المعسكر الصيفي 

Summer Bridge 
Camp 

الطالب الذين سيلتحقون بالصف السادس  
 والتاسع

 يوليو 
 )في أوقات متفاوتة(

مختلط في المدرسة  
 المحلية 

برنامج السنة الدراسية  
الممتدة لطالب التعليم  

 Specialالخاص 
Education ESY 

 طالب التعليم الخاص 
)ما قبل مرحلة الروضة وحتى الصف 

12) 
 يوليو  16 –يونيه  7

مختلط في المنطقة  
 التعليمية

 Scholarsأكاديمية 
Academy 

 يونيه  30 –يونيه  7 8-3الصفوف 
مختلط في المدرسة  

 المحلية 

  Serendipityبرنامج 

 للطلبة الموهوبين 
 يونيه  6-1الصفوف 

بشكل افتراضي في  
 المنطقة التعليمية 

برامج اإلثراء النسخة  
 األولى 

 12مرحلة الروضة حتى الصف 

 الحقائب التعليمية 
 يوليو 

مختلط في المدرسة  
 المحلية 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/
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معسكر محو األمية 

Literacy Camp 
 يونيه  30 –يونيه  7 في الروضة 2الصف 

مختلط في المدرسة  
 المحلية 

 My Brother’sبرنامج 
Keeper لألعراق الملونة 

 2021يوليو،  2 -يونيه 28 متعلمين من األعراق الملونة 
مختلط في المنطقة  

 التعليمية

 2021يوليو،  2 -يونيه 21 6-4الصفوف  معسكر الطيران
مختلط في المنطقة  

 التعليمية

برنامج محو األمية في  
العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات  
(STEM is LIT ) 

 مختلط  2021يوليو،  29 –يوليو  19 8-6الصفوف 

إثراء التعليم المهني والتقني  
 CTAEوالزراعي )

Enrichment ) 

 مختلط  يونيه/ يوليو  تختلف حسب الحالة 

 الحقائب التعليمية 
 )إثراء محو األمية(

 المنزل  يوليو  –يونيه الثاني مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف

إخالء المسؤولية:  تعتمد فرص التعلم الصيفية لإلثراء وإعادة التعلم وتعويض الوحدات الدراسية والتسريع على أحدث إرشادات الوالية 
 للتغيير. .  التواريخ قابلة 19-والمقاطعة واإلرشادات المحلية المتعلقة باالستشارات الصحية الخاصة بكوفيد

 يرجى المالحظة: 

 . 1:15سوف يتم تجهيز وإعداد البرامج المباشرة وجه ا لوجه في حجرات بحيث تكون نسبة المعلم إلى الطالب  •

 سوف تتضمن البرامج المختلطة جلسات افتراضية وجلسات مباشرة وجه ا لوجه.  •
 

 
 

 2022-2021العام الدراسي 

 
، فإننا نفكر في احتياجات  2022-2021التعليمية للعام الدراسي    School DistrictDeKalb Countyبينما تخطط منطقة 

ومن المهم أن نواصل التركيز على نتائج الطالب والتخطيط أليام التعلم المباشر الخمسة بدوام كامل في العام   طالبنا ومعلمينا.
ا ل المقبل. ا متحمسون لتوسيع أكاديمية وبينما تركز المنطقة التعليمية على التعلم المباشر وجه  إلتاحة  FLEXوجه، فإننا أيض 

ا  ألكاديمية  خيار التعلم االفتراضي عن ُبعد لطالب المدارس المتوسطة والعليا. وسوف يكون خيار التعلم االفتراضي امتداد 
FLEX .ا بكل مدرسة منزلية  ، ولكنه سيكون مرتبط 

 
وسوف نستضيف اجتماعات قاعة البلدية اإلقليمية/ المجتمعية في إطار جهودنا الرامية إلى تجميع أفكار وآراء مجتمع منطقة  

DeKalb County School District  يرجى التأشير على مواعيد   .2022-2021التعليمية فيما يتعلق بالعام الدراسي

 خططك بناء  على الجدول أدناه. حضور االجتماعات االفتراضية في تقويمك وتعديل
 

 انقر على المناطق لحضور االجتماعات االفتراضية. 
 
 

 الوقت التاريخ مدير المنطقة  المنطقة

 06:00 أبريل -Melanie Pearch 27السيدة  1المنطقة 

 06:00 أبريل -Trenton Arnold 28السيد  2المنطقة 

 06:00 أبريل -Sean Tartt 29د/  3المنطقة 

 06:00 أبريل -Antonette Campbell 29د/  4المنطقة 

 06:00 أبريل -Triscilla Weaver 27د/  5المنطقة 

 06:00 أبريل -Candace Alexander 29د/  6المنطقة 

 06:00 أبريل -Rodney Swanson 29د/  7المنطقة 

 

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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 برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 

التعليمية في التفاعل مع مجتمعنا الدولي. وتلتزم المنطقة التعليمية  DeKalb County School Districtتستمر منطقة  

 بضمان حصول عائالت متعلمي اللغة اإلنجليزية على الموارد الالزمة حتى يصبح المتعلمون قادرين على اإلنجاز والتفوق.
 

ا لجهودها في بناء La Visionة تلفزيون وستبث المنطقة التعليمية أول برنامج إذاعي وتليفزيوني إسباني مع شبك ، استمرار 

 . La Visionبرنامج قوي لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. ويمكنكم مشاهدة هذا البرنامج الشهري على راديو  وفيسبوك 

 
ا في مؤتمر متعلمي اللغة اإلنجليزية مع أعضاء اللجنة الذين سيناقشون استراتيجيات التواصل   وستشارك المنطقة أيض 

ا دولي ا على مستوى المنطقة هذا الصيف، باإلضافة إلى عقد   ومشاركة األسرة وخدمات الدعم. وستستضيف المنطقة مهرجان 
 اجتماعات جماهيرية شهرية مؤثرة مع مجتمعنا الدولي.

 
 نتطلع إلى االحتفاء بعائالت متعلمي اللغة اإلنجليزية! 

 
 

Georgia Milestones 

 
ا بالنسبة لمعظم طالبنا ألنهم يخضعون الختبار نهاية الصف  ا مهم  . وأود تشجيع Georgia Milestonesكان هذا الشهر شهر 

كافة طالبنا على بذل أقصى جهودهم! ال تسمحوا للتوتر من االختبارات بالسيطرة عليكم. وتذكروا هذا االقتباس للدكتور   
Benjamin Spockأكثر مما تظن." ، "ثق بنفسك، فأنت تعرف 

 
 

 يوم األرض
 

أبريل بيوم األرض من خالل ممارسة الطالب لبعض    22التعليمية في  DeKalb County School Districtاحتفلت منطقة 

للعلوم وخدمات التغذية لدينا. وأرجو أن يكون الجميع قد قضوا بعض  Fernbankاألنشطة الرائعة، وذلك بفضل جهود مركز 

ض األمور ألجل كوكبنا، مثل زراعة حديقة أو شجرة، أو وضع سلة مهمالت قابلة إلعادة التدوير، أو زيارة الوقت للقيام ببع
 سوق المزارعين المحليين لتجربة فاكهة أو خضروات جديدة. فيجب أن تعامل مع كل يوم على أنه يوم األرض! 

 
 يوم الموظفين اإلداريين 

 
ي جميع أنحاء المنطقة التعليمية. وأود شكر جميع الموظفين اإلداريين على العمل  أبريل بمديرينا المدهشين ف  21احتفلنا في 

ا جزيال  لكم! لم نكن لنفعل ذلك لوالكم!  الذي يقومون به، فنجاح منطقتنا التعليمية هو تجسيد لتفانيكم وعملكم الدؤوب. فشكر 
 

 أتمنى أن تحظوا بأسبوٍع عظيم! 


