ARABIC
السادة أرسة منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ،تحية طيبة وبعد،
ً
جيدا كم كان ً
ً
صعبا لمتعلمينا ومعلمينا وموظفينا وأولياء األمور،
عاما
اس! أدرك
لقد نجحنا يف الوصول إىل نهاية
العام الدر ي
ً
ً
ً
الت اجتاحت
الجائحة
خضم
ف
وإنجاحه
اس
ر
الد
الفصل
هذا
إتمام
من
لتتمكنوا
مضنيا
ومع ذلك ،بذلتم جميعا جهدا
ي
ي
ي
ً ً
المبان
العالم .وقد عملنا جميعا معا إلعادة األمور إىل وضعها المعتاد لطالبنا وسط كل الظروف المحيطة بنا ،كما أعدنا فتح
ي
وغيها من أنشطة النوادي.
والمراكز المدرسية وشاركنا يف األلعاب الرياضية ر
الت لم يتمكن طالبنا من االستمتاع بها بسبب الجائحة ،منها عىل سبيل المثال:
ولسوء الحظ ،ال تزال هناك بعض األنشطة ي
.
حفالت التخرج وحفالت الرقص المدرسية واألنشطة اليحيبية والرحالت المدرسية لقد سلبت جائحة كوفيد ١٩-من
الكثي ،إال أن كل فرد من بيننا استند إىل اآلخر واهتم بعضنا ببعض حت صمدنا وثابرنا.
المنطقة التعليمية والمجتمع
ر
ً
إنت أتوق إىل ذلك اليوم الذي تعود فيه األمور إىل طبيعتها والذي يتمكن فيه طالبنا من التحليق عاليا وتحقيق أهدافهم
ي
األكاديمية واالجتماعية .كما أتطلع كذلك لرؤية متعلمينا يف برامج التعلم الصيفية .Mosaic
التخرج
تهانينا لجميع خريجي المرحلة العليا في مدارسنا! أشعر بسعادة غامرة ألننا سنتمكن من االحتفال بهذا اإلنجاز مع الخريجين
وجها ً لوجه وهم يتسلمون شهادات المرحلة العليا .لقد عملتم جميعًا بجدّ لتصلوا إلى هذه اللحظة ،ومن حقنا أن نفخر بكم .وألفراد
العائالت التي لم تتمكن من حضور حفل التخرج ،يمكنكم مشاهدة االحتفاالت عبر موقعنا  Graduation Centralأو على
صفحة منطقة  DCSDالتعليمية على الفيسبوك.

رقصة التجمع الخاطف ()Flash Mob Dance
الت شاركت يف تحدي فيديو " Before I
نتقدم بالشكر لمدارس منطقة County School District
 DeKalbالتعليمية ي
ً
ً
" ،Let Goوأقول لهم لقد أديتم ما عليكم! كما أننا قضينا وقتا ممتعا يف المجمع اإلداري واليبوي ( )AICمع حلول فصل
الصيفُ .ي ى
االجتماع مع استخدام وسم
رج مشاركة الفيديو الخاص بكم عىل موقع الويب لديكم ووسائل التواصل
ي
ً
@ dekalbschoolsووسم  ilovedcsd#ووسم  dcsdflashmob#ووسم  .endofschooldance#وترقبوا أيضا الفيديو
المشيك لرقصة التجمع الخاطف ( ) Flash Mobلمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية!

برنامج تطوير التعليم العام ()GED
يسرني أن أعلن أنه قد وقع االختيار على منطقة  DCSDالتعليمية لتكون إحدى مزودي التعليم للمتعلمين البالغين .وستخدم
المنطقة التعليمية اآلن  500متعلم بالغ ،وسيحصل هؤالء المتعلمون على شهادة تطوير التعليم العام () ،GEDوخدمات اكتساب
اللغة اإلنجليزية ومحو األمية األسرية ودعم التعلم في مرحلة التعليم الجامعي.
وسيوفر برنامج تعليم الكبار بالمنطقة التعليمية العديد من الفرص التي تشكل نقطة انطالق نحو التعليم العالي ووظائف أفضل
أجرا ً ومسارات مهنية مجزية .وسيكتسب أولياء األمور /األوصياء العديد من الفوائد القيمة عند حصولهم على شهادة تطوير
التعليم العام () ،GEDبما في ذلك واحدة من أعظم الفوائد وهي استخدام المهارات األكاديمية التي تعلموها لمساعدة أطفالهم في
واجباتهم في المنزل.

ARABIC
الينامج ف شهر يونيو عن طريق رابط ُي ر
االجتماع
نش عىل منصات وسائل التواصل
وستتم عملية
التعيي والتسجيل يف ى
ر
ي
ي
ر
والرسائل النصية والنشات الخاصة بمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية .ونتطلع إىل إطالق برنامج
البالغي!
المتعلمي
منطقة  DCSDالتعليمية لتعليم الكبار يف األول من يوليو ودعم
ر
ر
التسجيل
ً
اس  .2022 – 2021عند إكمال طلبك وبعد مراجعته والموافقة عليه ،ستتلق بريدا
تم فتح ًباب التسجيل للعام الدر ي
ُ
.
إلكيونيا عن مستجدات الحالة من  Infinite campusي ى
رج مالحظة أن االلتحاق بالمدرسة منفصل عن التسجيل،
ونُ ،ي ى
رج التواصل مع مدرسة طفلك إلتمام عملية
اإللكي
الييد
عي ى
تلق رسالة الموافقة عىل التسجيل ى
ي
لذلك ،عند ي
االلتحاق.
يُرجى التأكد من صحة معلوماتك على  .Infinite Campusلبدء عملية تسجيل طالب جديدة ،انقر هنا.
اجتماع قاعة البلدية /مجلس اإلدارة
أشكر كل من شاهد اجتماع قاعة البلدية االفتراضي األخير وكل من شارك فيه .نقدر مالحظاتكم وحسن استماعكم لما قدمناه من
تفاصيل بشأن ما يحدث في المنطقة التعليمية وما سيحدث في المستقبل .إذا فاتك اجتماع قاعة البلدية ،انقر هنا للمشاهدة.
ً
أيضا أن أشكر كل من حض اجتماع مجلس التعليم الذي ُعقد يف  17مايو .إذا لم تكن قد حضت االجتماع ،اضغط هنا.
أود
بأسبوع عظيم ،وأن تتمتعوا بالسعادة والصحة هذا الصيف!
أتمت أن تحظوا
ٍ

