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

أتمنى أن يكون مدرسينا قد شعروا بالحب والتقدير األسبوع الماضي في أسبوع تقدير المعلم. ولقد سررت للغاية عند  
ومديري المدارس والمجتمع وهم  رؤية الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي لطالبنا 
 يغمرون معلمينا بالهدايا والطعام ومالحظات وخطابات الشكر والتقدير العام. 

 
وآمل أن نستمر في إظهار حبنا   وأود شكر جميع معلمينا مرة أخرى على كل ما يفعلونه لمتعلمينا وللمنطقة التعليمية.

 العام الدراسي.لمعلمينا وموظفينا مع اقترابنا من االنتهاء من هذا 
 
 

 أجهزة تنقية الهواء 
 
األسبوع الماضي على أحدث  التعليمية  DeKalb County School Districtمنطقة  عن حصول اإلعالنتم  

لتنقية الهواء باستخدام األشعة فوق البنفسجية القصيرة، بفضل التبرعات السخية من مجتمع   Healtheحلول شركة 
 DeKalbمنطقة  Operation HOPEوشركة   .Healthe Incأتالنتا ورجال أعمالها. فقد منحت شركة 

County School District  التعليمية مائة جهاز من أجهزةHealthe AIRTM  .السقفية 
 

على هذا التبرع السخي. إن إدارة المنشآت    Operation HOPE. و  Healthe, Incأود شكر كال من  
                                            التعليمية تعمل يومي ا للتأكد من أن مبانينا    DeKalb County School Districtوالعمليات في منطقة  

امل المسببة لألمراض  نظيفة ألجل متعلمينا وموظفينا. وسيساعدهم هذا التبرع على تعزيز جهودهم لتقليل العو 
 في الهواء. 

 
  DeKalb County School Districtفعندما انتقلت المدارس إلى نظام التعليم المختلط، أجرت منطقة  

التعليمية عمليات صيانة على جميع وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بما في ذلك التنظيف وتغيير  
الصيانة إلى تعديل وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على    المرشحات. وباإلضافة إلى ذلك، أدت عمليات 

                                                                                          النحو المناسب لزيادة التهوية وفق ا لتوصيات مراكز السيطرة على األمراض وتوصيات المتخصصين في  
المجال. وستعمل حلول تنقية الهواء الجديدة على تعزيز استراتيجيات تقليل االنتشار الحالية للحد من إمكانية  

،  )CoV-SARS-(2  المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمية   2ار الميكروبات مثل فيروس كورونا  انتش 
 . 19-وهو الفيروس الذي يسبب فيروس كوفيد 

 
 

 أخبار سارة 
 

                                                                       كان األسبوع الماضي مليئ ا بالكثير من األخبار السارة لمتعلمينا وموظفينا. 
 

 Kalya، الطالبة  DeKalb Early College Academy من فضلكم شاركوني في تهنئة خريجة أكاديمية
Eades  شركة من مقدمة $5,000 بقيمة منحة، لحصولها على Depot Home heT. المنحة بهذه  فازت وقد  

  مدرسة في SkillsUSA مؤسسة من جزء هي  Kalya والتشييد. البناء بقطاع شغفها عن       مقاال   كتابتها بعد
Technology of School High DeKalb يا تهانينا  الشمالي. المدرسي الحرم   - العليا Kalya هذه  على  

 الرائعة!  المنحة
 

 كانوا إن معرفة انتظارهم  أثناء المتوسطة Tucker مدرسة إلى جماعي بشكل إيجابية مشاعر نرسل ودعونا
 من 65,000$  بمبلغ قبل من المدرسة فازت وقد  ال. أم  Samsung من دوالر  15000 بمبلغ  سيفوزون

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-cutting-edge-uvc-air-cleaning-technology/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/deca-senior-receives-a-5000-scholarship-from-the-home-depot/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/deca-senior-receives-a-5000-scholarship-from-the-home-depot/
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for Solve  مسابقة في الوطني  المستوى على ائيينالنه  متسابقين العشر من واحدة  وكانت Samsung تكنولوجيا
Tomorrow تديريها  التي السنوية  عشر الحادية Samsung –  وهي منافسة تعليمية على مستوى الدولة تختبر

علوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات( لكي  )ال STEMفي استخدام مهارات  12-6طالب المراحل الدراسية 
هذا الشهر   Samsungوستعلن  يتمكنوا من المساعدة في حل القضايا المحلية وتحفيزهم على تغيير مجتمعاتهم.

دوالر، ونأمل أن يفوز طالبنا    15000باإلضافة إلى   Community Choice Awardعن الفائزين بجائزة 
 المتوسطة! Tuckerالمدهشون في مدرسة 

 
السنوية   Communicator Awards                                                                    وأخير ا، أهنئ إدارة االتصاالت لدينا تهنئة  حارة ، لفوزها بإحدى جوائز  

 المائة تقرير على لعملها السنوي  التقرير  - المؤسسية لالتصاالت التميز بجائزة  اإلدارة  وفازت السابعة والعشرين. 
   أكبر برامج  unicator AwardsCommويعتبر برنامج  .Harris-Watson Cheryl العامة للمشرفة يوم 

  لفريق عظيم  فوز من له فياالجوائز التي تعترف بالتميز اإلبداعي للفنين في مجال االتصاالت وأكثرها تنافسية. 
  بين من الكبير  الشرف بهذا وخصنا الجاد  بعملنا العترافهم  ممتنون ونحن ككل. التعليمية وللمنطقة لدينا االتصاالت
 موقرة.  أخرى منظمات

 
 

 موظفو العام 
 

                                                                                                       كان شرف ا عظيم ا لنا أن نحتفل األسبوع الماضي بموظفي العام لدينا في احتفال صغير. ونتوجه بالشكر لشريكنا،  
للفائزين                 وأبارك مجدد ا ، على هديتهم السخية لموظفي العام لدينا.  Georgia United Credit Union جمعية

 هذا العام! 
 
 

 2021الطالب المتفوقون المسؤولون عن إلقاء البيان الختامي والبيان الترحيبي لعام 
 

والبيان الترحيبي للعام                                                                                      شهد األسبوع الماضي احتفاال  مثير ا بالطالب المتفوقين المسؤولين عن إلقاء البيان الختامي 
                                                                                مع بقاء الحضور في سياراتهم أثناء االحتفال! ولقد كان من الرائع رؤية وجوهكم جميع ا  2021- 2020الدراسي 

واالحتفال بإنجازاتكم مع أحبائكم.. ونحن فخورون بكم ونتطلع لرؤية األمور العظيمة التي ستقومون بها في 
 المستقبل! 

 
 

 ( TNTP)  يدالجد  المعلم مشروع مدونة
 
 مدونة بشأن معي مقابلة إلجرائها العليا DeKalb Southwest مدرسة من Yates Shanequa شكر أود

اإللهام    من متعلمينا لتمكين التعليمية المنطقة جهود مناقشة فرصة لي  وسنحت (.TNTP)  الجديد  المعلم  مشروع
،  (TNTPوللعمل الذي تقوم به في مشروع المعلم الجديد )  Shanequaوأعرب عن قديري لـ واإلنجاز والتفوق. 

 السابقين.  طالبنا تفوق رؤية ا      دائم    المثير فمن وشراكتهم مع المنطقة التعليمية.
 
 

 الميداني   اليوم
 

االبتدائية،   Dresdenاالبتدائية، ومدرسة     MillStoneسعدت بزيارتي للقيادة المدرسية والطالب في مدرسة 
                                                                        فشكر ا ألنكم تحرصون على أن يسير المتعلمون على درب النجاح. وأنا أحب رؤية   العليا.  Cross Keysومدرسة 

https://www.samsung.com/us/solvefortomorrow/
https://www.samsung.com/us/solvefortomorrow/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.communicatorawards.com/winners/list/?event=1044&category=1914&award=8&data=04%7C01%7CCarla_Parker@dekalbschoolsga.org%7C93a5c4bc7b8f465b50dc08d910980729%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-announces-2021-employees-of-the-year/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-announces-2021-employees-of-the-year/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-announces-2021-employees-of-the-year/
https://tntp.org/blog/post/how-one-georgia-superintendent-is-empowering-the-community-to-transform-sch?utm_medium=email&utm_campaign=Blog%20-%20ATL%20Leadership%20Network%20QA%20DeKalb&utm_content=Blog%20-%20ATL%20Leadership%20Network%20QA%20DeKal
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وأتطلع لزيارة المزيد منكم هذا الشهر. ويمثل اليوم الميداني فرصة عظيمة للحفاظ على  القادة وهم يعملون
 االتصاالت المتبادلة بين المؤسسات. 

 
 

 MOSAICبرنامج التعلم الصيفي 
 

العام الدراسي، أود تذكير طالبنا وأولياء األمور/ األوصياء والموظفين ببرنامج التعلم الصيفي  مع اقترابنا من نهاية
MOSAIC   التابع لمنطقةDeKalb County School District  .يدعم هذا البرنامج الجوهر   التعليمية

ن خالل إعادة التعلم والتسريع  م -طالبنا ومعلمونا والمحتوى الذي يتم تدريسه وتعلمه  -التعليمي للمنطقة التعليمية
 واإلثراء والتعلم العاطفي االجتماعي. 

 
وهدفنا إشراك جميع المتعلمين بما في ذلك متعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي اإلعاقات والطالب الموهوبين.  

ومفيدة، مع                                                                                      وسي مكن التعلم المباشر والمختلط واالفتراضي الطالب من المشاركة في تجارب حقيقية وتفاعلية 
 االستفادة بالتعليم بقيادة المعلم والدروس الموجهة للطالب. 

 
 .هنا ، انقر MOSAICلمعرفة المزيد عن برنامج التعلم الصيفي 

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

