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السادة أسرة منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ،تحية طيبة وبعد،
آمل أن يكون أسبوعكم القادم مليئا باإلنتاجية والسعادة مثل األسبوع الماضي أو أكثر.
أود أن أتقدم بجزيل الشكر لمن شاركوا في اجتماعات قاعة البلدية االفتراضية اإلقليمية /المجتمعية األسبوع
الماضي .ويعمل موظفونا بجد للتحضير للعام الدراسي  ،2022-2021وتعتبر المدخالت المقدمة من طالبنا
وعائالتنا ومعلمينا أمرا بالغ األهمية ا لعملية التخطيط لدينا .فشكرا لكل من اقتطع وقتا من جدوله المزدحم للمشاركة
وتقديم مدخالته القيمة.
وكما تعلمون ،فنحن نفكر في احتياجات كال من طالبنا ومعلمينا .ومن المهم أن نواصل التركيز على نتائج الطالب
والتخطيط أليام التعلم المباشر الخمسة بدوام كامل ،بينما نتطلع للعام الدراسي القادم .وباإلضافة إلى ذلك ،سنركز
أيضا على توسيع أكاديمية  FLEXإلتاحة خيار التعلم االفتراضي عن بعد لطالب المدارس المتوسطة والعليا.
نتطلع إلى تقديم المزيد من المعلومات لكم عند توافرها.
أخبار سارة
أشعر بالحماس دائما إذا سنحت لي أي فرصة لالحتفال بطالبنا وموظفينا الذين يقومون بعمل رائع في مدارسنا
ومجتمعنا .وينطبق األمر بكل تأكيد على هذا األسبوع.
أتوجه بخالص التهاني لمتعلمينا الثالثة الذين حصلوا على منحة من مؤسسة !Georgia United Foundation
نحن فخورون بكم للغاية!
تهانينا لطالب المرحلة الثالثة في مدرسة  Chamblee Charterالعليا  ،Sam Woodsenالذي اختير
للحصول على منحة  Sam !Gatesهو واحد من الطالب البالغ عددهم  300المختارين من بين أكثر من
 34،900متقدم من جميع أنحاء البالد! مبارك على هذا الشرف العظيم!
وأتوجه بالتهنئة إلى  17متعلما الذين لقبهم مجلس التعليم بالوالية بمتعلمي جورجيا لعام  !2021فيا له من إنجاز
هائل واعتراف مشرف! فهؤالء الطالب يواصلون التفوق من الناحية األكاديمية واالجتماعية في أنشطتهم الالصفية
الخارجة عن المن هج الدراسي في خضم هذه الجائحة العالمية .ونحن فخورون جدا بهم لنيلهم هذا الشرف الكبير!
ونبارك أيضا لمدرسة فنون الطهي في مدرسة  Tuckerالعليا  ،Allysa McCarthyالتي اختارها نادي
 Rotary Club of Tuckerكأفضل مدرسة لعام  !2021-2020ونشكرك على عملك في تحسين مستوى
أفضل طهاة المستقبل!
موظفو العام
نتوجه بالتهنئة إلى موظفي العام لسنة  !2021-2020فموظفو هذه المنطقة التعليمية يظهرون مواهبهم وتفانيهم
وشغفهم للتأكد من حصول كل المتعلمين على فرصة التفوق داخل الفصل الدراسي وخارجه .فشكرا لكم على كل ما
تفعلونه لمتعلمينا وللمنطقة التعليمية.
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أسبوع تقدير المعلم
تحتفل منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية بأسبوع تقدير المعلم .وأود شكر جميع معلمينا،
فشكرا لكم على كل ما تفعلونه لمتعلمينا وللمنطقة التعليمية .فال ينبغي أن يمر عملكم الجاد وتفانيكم وإبداعكم دون أن
يالحظه أحد .فلن تنجح المنطقة التعليمية دون معلمينا! فأنتم تستحقون تقديرا كبيرا!
يرجى مت ابعة قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بنا وكتابة منشورات لتعرب فيها عن تقديرك لمعلمينا.
برنامج التعلم الصيفي MOSAIC
بينما نستعد للعام الدراسي المقبل ،أود تشجيع طالبنا على االستفادة من برنامج التعلم الصيفي  MOSAICالذي
تقدمه منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية .ويدعم هذا البرنامج 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 اإلعاقات والطالب الموهوبين.
وسيمكن التعلم المباشر والمختلط واالفتراضي الطالب من المشاركة في تجارب حقيقية وتفاعلية ومفيدة ،مع
االستفادة بالتعليم بقيادة المعلم والدروس الموجهة للطالب.
لمعرفة المزيد عن البرنامج وللتسجيل ،انقر على هنا.
التخرج
هل تصدق أن موعد التخرج قد اقترب؟
أود تهنئة جميع طالب المرحلة الثالثة في المدرسة العليا أثناء استعدادهم للتخرج والتخطيط لمستقبلهم .نحن
فخورون بكم ونتطلع إلى االحتفال بكم في  28-22مايو! يرجى زيارة موقع  Graduation Centralلمعرفة
المزيد من المعلومات حول أخبار التخرج والتحديثات ،ولرؤية االحتفاالت.
أريد أيضا أن أعرف متعلمينا على شركة  ،PowerSchoolالتي استحوذت مؤخرا على  .Navianceوسيزيد
هذا االستحواذ من فرص حصول المزيد من الطالب على فرص مخصصة وعادلة للحياة بعد المدرسة .فالجمع بين
أنظمة معلومات الطالب وإدارة التعلم المتكاملة مع منصة رائدة في مجال االستعداد للكلية والوظيفة والحياة يمكن أن
يوفر األفكار واألدوات الالزمة لدعم كل طفل في رحلته.
ولمزيد من المعلومات ،انقر هنا.
الخطة األساسية الشاملة
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يرجى االنضمام إلينا في  4مايو من الساعة  6مساء حتى  7مساء لحضور اجتماع قاعة البلدية لمناقشة الخطة
األساسية الشاملة .وتتضمن عملية التخطيط األساسية لـمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية
تقييما لجميع المنشآت المدرسية واإلدارية ،باإلضافة إلى البنية التحتية لدعم الرسالة التعليمية للمنطقة التعليمية.
وتتضمن هذه العملية جمع البيانات حول المنشآت المدرسية التي ستستخدم لوضع أولويات قائمة مشروع ضريبة
المبيعات المحلية المخصصة ألغراض خاصة بالتعليم Educational Special Purpose Local
) Option Sales Tax (E-SPLOSTالقادمة.
يمكنك االطالع على االجتماع هنا.
زيارة وزارة النقل
استضافتني وزارة النقل األسبوع الماضي في جولة لمكتب منظمي شؤون النقل التابع لـمنطقة DeKalb
 County School Districtالتعليمية ومركز  .Gregory K. Davis Fleet Service Centerفشكرا
لوزارة النقل ،بما فيها من مشغلي الحافالت والميكانيكيين وموظفي النقل العاملين لديها .ويخدم هذا الفريق أكثر من
 1100حافلة ويضمن نقل الطالب بأمان .فهم أول من يباشر العمل!
فشكرا لموظفي النقل على إيصال متعلمينا إلى المدرسة بأمان .فالمنطقة التعليمية ممتنة لكل ما تفعلونه!
مؤتمر قادة متعلمي اللغة اإلنجليزية ELL
أود أن أشكر كل من شارك في المؤتمر االفتراضي لقادة متعلمي اللغة اإلنجليزية ( )ELLالتابع لمؤسسة .A.C.E
في  24أبريل .وشارك في المؤتمر أعضاء اللجنة الذين ناقشوا العدل واالمتثال وإمكانية الحصول على األدوات
المالئمة في المدارس .شكرا للمتحدثين الحيويين على هذه التجربة الرائعة!
وشكرا لقسم دراسات متعلمي اللغة اإلنجليزية على إقامة هذا المؤتمر الرائع.
شهر مكتبة المدرسة
اختتمت منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية شهر أبريل باحتفال ألمناء مكتبات المدارس في
"شهر مكتبة المدرسة" .ويتيح شهر مكتبة المدرسة لمدارسنا ومجتمعاتنا االحتفال بالدور المهم الذي تلعبه المكتبات
المدرسية القوية في إحداث نقلة في عملية التعلم.
ويلعب أمناء المكتبات المدرسية دورا مهما في تعزيز حب القراءة والتعلم لدى متعلمينا ،وتعرب منطقة DeKalb
 County School Districtالتعليمية عن امتنانها لكل ما تفعلونه.

