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اإلصدار 4
تحياتي لمنطقة ،DeKalb County School District
الوقت يمضي مسرعًا .واقترب موعد إعادة فتح المدارس .ولطالما عرفتُ عن المنطقة التعليمية أنها مهتمة بعقد لقاءات مباشرة مع قيادات
أولياء األمور ،والعائالت ،وقد اعتدت على هذه المقاطعة الجميلة التي أعتبرها اآلن وطني.
ً
حافال فقد كنت أجري جوالت بالسيارة في أنحاء مقاطعة  ،DeKalbوألهمني التنوع الذي شهدته .أشكرك
كان األسبوع الماضي أسبوعًا
جزيل الشكر أيها المشرف العام اإلقليمي  Trenton Arnoldعلى حسن ضيافتك وعلى سفرك معي في كافة أرجاء المنطقة  .IIوقد زرت
هذا األسبوع مدرسة  Druid Hillsالثانوية ،ومدرسة  Fernbankاالبتدائية ،ومدرسة  Smoke Riseاالبتدائية ،ومدرسة Idlewood
االبتدائية ،ومدرسة  Midvaleاالبتدائية .وقد سعدت أيضًا بزيارة مركز  International Welcome Centerومجمع Family
 ،Impact Hubاللذين يعمالن في خدمة عائالتنا وطالبنا.
أثناء زياراتي في اليوم الميداني يوم األربعاء تأكدت مما أعرفه مسبقًا ،تأكدت أن منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية
مميزة حقًا .فلكل مدرسة خصائصها وثقافتها وأسلوبها وحضورها الفريد والمميز .وأتطلع لليوم الذي يمكنني فيه لقاء المزيد من طالبنا
وعائالتنا وموظفينا.
مع اقترابنا من اليوم الكبير 17 ،أغسطس ،علينا أن نبقى في أذهاننا حقيقة أن لكل منا حياته التي تختلف عن حياة اآلخرين ،وهنا يأتي دور
التعليم فال يزال التعليم يفتح األبواب لعالم أكبر .وما زالت الفرصة سانحة أمامنا للتعلم واإلنجاز والحلم والنمو والتخطيط .وأرجو منكم
مثيرا ألننا معًا نستطيع أن نصدق
االحتفال بالعودة إلى المدرسة بشكل افتراضي عام  2020الماضي ،واالستعداد لجعل هذا العام عا ًما
ً
فرص تفاعلية
ونحقق ،مع أن هذه ليست القاعدة السائدة .وما زلت متحمسة للتعلم االفتراضي .وأعلم أن معلمينا يعملون على تطوير
ٍ
لطالبهم.
أود أن أتقدم بشكر خاص للموظفة التي عملت رئيسةً مؤقتةً لموظفي الموارد البشرية—مرتين—وقادت هذه المنطقة بشجاعة وابتسامة.
كثيرا .فشكرا لكِ على خدمتك يا سيدة  .Linda Woodardونتمنى لك
صحيح أنني لم أعرفها منذ زمن طويل ،لكنني متأكدة أننا سنفتقدها
ً
التوفيق في مساعيك القادمة.
وفي الختام ،آمل أن تنضموا إلينا يا عائلة  DeKalbعلى وسائل التواصل االجتماعي (فيسبوك ،وتويتر ،وإنستغرام) في الفترة من 10
حتى  13أغسطس ،أثناء استعدادنا للعام الدراسي الجديد .استعدوا لعرض بعض الصور المرحة ومشاركة بعض الذكريات العظيمة
والنصائح القيّمة.
شكرا لكم مرة أخرى على جميع مالحظاتكم في األسابيع الثالثة الماضية .ألقوا نظرة على دائرة األضواء الخاصة من مجمع Family
ً
.Impact Hub
أكبر مشجعيكم،
 ،Cheryl Watson-Harrisالمشرفة العامة

