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السادة أسرة منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ،تحية طيبة وبعد،
أتمنى أن يكون أسبوعكم المقبل مثمرا رغم التحديات المجتمعية الراهنة التي نواجهها حاليا .وتدرك منطقة
 DeKalb County School Districtالتعليمية مدى تأثير مشكلة نقص الغاز على موظفينا وعائالتنا،
لذلك يراقب مسؤولي المدارس الموقف عن كثب التخاذ القرارات في الوقت المناسب.
يجب على الموظفين أخذ الموارد واألدوات والمعدات الضرورية معهم إلى منازلهم يوميا كإجراء احترازي
في حال انتقال المنطقة التعليمية إلى بيئة عمل وتعلم افتراضية .ومع سرعة اقترابنا من نهاية العام ،نود
االستعداد لالستمرار في توفير الدعم االفتراضي لطالبنا وموظفينا وعائالتنا إذا لزم األمر .انقر هنا لتحديد
موقع الغاز في منطقتك.
أخبار سارة
يستمر فخرنا بطالبنا وموظفينا مع قرب انتهائنا من العام الدراسي.
أود تهنئة مدرسة  Rowlandاالبتدائية التي كانت ضمن المدارس الثمانية الحاصلين على منح من برنامج
 School Crasherلعام  2021الذي تقدمه مؤسسة  .Georgia United Foundationفبرنامج
 School Crashersهو أكبر برامج الخدمة المجتمعية في المؤسسة وهو يتيح الفرصة أمام جميع
مدارس الوالية لتقديم طلب إجراء ترميمات للمنشآت المدرسية.
ستساعد منحتي  School Crashersو  Mohawk Carpetعلى تحسين المركز اإلعالمي في
مدرسة  Rowlandمن خالل تجديد األرضيات والطالء وتغيير المقاعد بأخرى مريحة ومرنة .وسيصبح
المركز اإلعالمي المركز المحوري للمدرسة بعد تحويله لمكان دافئ وزاهي األلوان وجاذب للطالب
ومحفز لهم على تنمية حبهم للقراءة .فتهانينا مرة أخرى لطالبنا ومعلمينا وموظفينا في مدرسة
!Rowland
يسعدني أن أعلن أن أحد طالبنا قد حصل على منحة مهندس المستقبل في أمازون ( Amazon Future
 .)Engineerفقد حصلت  ،Etimfon Basseyالطالبة في مدرسة  Cedar Groveالعليا ،على
منحة دراسية مدتها أربع سنوات بقيمة  40،000دوالر وفترة تدريب مكفولة في  Amazonبعد سنتها
األولى في الكلية .تهانينا يا  Etimfonعلى حصولك على هذه المنحة الدراسية الرائعة وفترة التدريب
القيمة في !Amazon
أود أيضا تهنئة  ،Niana Battleالطالبة في مدرسة  Arabia Mountainالعليا ،على قبولها مؤخرا
في أحد المقاعد الخمسة وعشرون في برنامج التدريب القانوني الصيفي في مؤسسة Atlanta Bar
 !Associationويوفر هذا البرنامج فرصا صيفية لطالب المدارس العليا في منطقة  Atlantaالمهتمين
بمعرفة المزيد عن المجال القانوني .مبارك يا !Niana
من المفرح دائما أن نرى أحالم طالبنا وموظفينا تتحقق .ولقد كنت في غاية السعادة لرؤية رئيس أمناء
مدرسة  Hightowerاالبتدائية السيد  Tylan Baileyوهو يحقق هدفه في التخرج من الكلية والحصول
على درجة الماجستير في التربية ليصبح مدرسا للتربية البدنية .ونحن ممتنون لكل ما قدمه لمجتمع مدرسة
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 Hightowerوللمهام التي أداها بصفته أمين المدرسة ونتطلع الستمراره في تأثيره اإليجابي على الطالب
بصفته مدرسا للتربية البدينة .مبارك يا سيد !Bailey
نهنئ إدارة االتصاالت مرة أخرى على فوزها بجائزتين إضافيتين في إعالن جوائز Communicator
 Awardsالسنوي السابع والعشرين .وباإلضافة إلى فوزها بـ جائزة التميز لالتصاالت المؤسسية  -التقرير
السنوي لعملها على تقرير المائة يوم للمشرفة العامة ،فقد فاز الفريق كذلك بجائزتين للتفوق إحداها على
مقطع الفيديو الموسيقي ’ ،‘Wave Them Bowsالذي تم إنشاؤه إللهام المجتمع المدرسي للحفاظ على
سالمة أفراده أثناء الجائحة؛ واألخرى على مجموعة أدوات االتصاالت الداخلية بين الموظفين التي تضمن
فعالية االتصاالت.
تضع المنطقة التعليمية عملية تحسين االتصاالت ضمن أولياتها .ونحن ممتنون لحصولنا على اعتراف
بعملنا الجاد وخصنا بهذا الشرف الكبير من بين منظمات أخرى موقرة.
مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 293
في  13مايو  ،تشرفت باالنضمام إلى رئيسة مجلس إدارة مدارس مقاطعة  DeKalbالسيدة Vickie B.
 Turnerومسؤولين من مدارس مدينة ومقاطعة  DeKalbلالحتفال بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع
القانون  293بعد عدة سنوات من المفاوضات التي سعت للحفاظ على أموال طالب وعائالت مقاطعة
 DeKalbومدينة  .Decaturفبعد سن قانون مجلس الشيوخ رقم  ،293إذ كانت هناك منطقة ملحقة
بمدينة  ،Decaturفإن منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ستتعاون مع مدارس
مدينة  Decaturإلنشاء لجنة تعاونية لخدمة الطالب ستتألف من ثالثة أعضاء يعينهم مجلس التعليم في
مقاطعة ديكالب ( )DeKalb County Board of Educationباإلضافة إلى ثالثة أعضاء يعينهم
مجلس تعليم مدارس مدينة ديكاتور (.)City Schools of Decatur Board of Education
ال يزال توزيع الموارد بطريقة عادلة يمثل دافعا أساسيا لدعوتنا وعملية اتخاذ القرار ،وسيؤثر هذا اإللحاق
دون شك تأثيرا هائال على قدرتنا على زيادة مقدار الموارد التي نوفرها لمتعلمينا .ونشيد بالتعاون بين
مقاطعة  ،DeKalbومدينة  ،Decaturومجلس مقاطعة ديكالب ( ،)DeKalb County House
ووفد مجلس الشيوخ كما نشيد بقيادتهم وجهودهم من أجل حفظ هذه األموال وتأمين مستقبل طالبنا.
قاعة البلدية األسرية
أود دعوة عائالتنا لحضور اجتماع قاعة البلدية االفتراضي ألولياء األمور يوم الخميس ،20 ،مايو ،من
الساعة  6م حتى  7م .فال يسعني االنتظار لمشاركة التقدم الذي أحرزناه في المنطقة التعليمية معكم
وسنسعد بتلقي مالحظاتكم وتعليقاتكم .لمزيد من المعلومات ،انقر هنا.
اليوم الميداني
لقد حظيت بيوم ممتع األسبوع الماضي بحضوري قص شريط افتتاح المكتبات الصغيرة في مدرسة
 Stoneviewاالبتدائية .وأود شكر شركائنا في شركة  State Farmعلى منحتهم تلك ،وتوفيرهم
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إمكانية شراء المكتبات الصغيرة .وأتحرق شوقا لرؤية كيف سيبني هذا المشروع مجتمعنا وكيف سيلهم
متعلمينا ويشجعهم على القراءة.
موقع Graduation Central
التخرج على األبواب! أنا متحمسة للبدء باالحتفال بالخريجين في عطلة نهاية األسبوع وفي األسبوع القادم.
من فضلكم زوروا موقع  Graduation Centralلمعرفة المزيد من المعلومات حول أخبار التخرج
والتحديثات ،ولرؤية االحتفاالت .والرجاء النقر هنا كذلك لمشاهدة إصدار  Val Salالخاص من مجلة
" "We Are DCSDلإلشادة بالطالب المتفوقين المسؤولين عن إلقاء البيان الختامي والبيان الترحيبي.
تقدير الممرضين
احتفلنا في  12مايو بيوم ممرضي المدارس في المنطقة التعليمية .ونكرم في هذا اليوم ممرضي المدارس
ونحتفل بهم في جميع أنحاء منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية على عملهم
الدؤوب لرعاية طالبنا .شكرا لكم ألنكم تحرصون على أن يتمتع طالبنا بصحة جيدة وأن يكونوا أفضل
استعدادا للتعلم!
المجلس االستشاري المجتمعي للمشرف العام ( Superintendent’s Community
) Advisory Council
في العام الدراسي الماضي ،سعدت بالعمل مع مجموعة من قادة المجتمع الذين خدموا في المجلس
االستشاري المجتمعي للمشرف العام ( .)SCACوقد عملت هذه المجموعة بال كلل لتنفيذ التزامهم بتقديم
الدعم والتوجيه والقيادة في القضايا المتعلقة بالرفاهية األكاديمية والتشغيلية والمالية للمنطقة التعليمية .وقد
عقد آخر اجتماع لنا في هذا العام الدراسي يوم  11مايو .ولقد كانت تجربة ناجحة حقا .ونتطلع إلى تجميع
أعضاء هذه المجموعة معا هذا الصيف إلجراء محادثات جماعية صغيرة .وسيعاود المجلس االستشاري
المجتمعي للمشرف العام ( )SCACاالجتماع مرة أخرى للعام الدراسي .2022-2021

