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

ي المرحلة العليا  أتمنى أن تستمتعوا بالصيف! أود تهنئة الجميع عىل إنهاء العام الدراسي بنجاح. ولقد استمتعت برؤية خريج 
ي حملتنا 

ى
 لمن شارك ف

ً
ي أجواء الصيف! شكرا

ى
ى وهم يدخلون ف وهم يتلقون شهاداتهم، ورؤية بقية الطالب والموظفي 

ي أجواء الصيف". فلقد كان من المث
ى
ي صنعتها مدارسنا. وإذا فاتك فيديو "الدخول ف

ي  مشاهدة مقاطع الفيديو اإلبداعية الن 
ا مشاهدة جميع مقاطع الفيديو المرسلة من خالل زيارة . هنا ، انقر (flash mobرقصة التجمع الخاطف ) 

ً
ويمكنك أيض

 للمنطقة التعليمية.   صفحة اليوتيوب

ي 
نامج الصيف   MOSAICالبر

ي 
نامج الصيفى ى  MOSAICاستأنفت المنطقة التعليمية الي  ى والموظفي  . وقد كان من المثي  رؤية المتعلمي  ي

األسبوع الماضى
قب استقبال تعليقات متعلمينا وعائالتنا ومعلمينا ومالحظاتهم بشأن تجربتهم  ي برامجهم. وني 

ى
ي المشاركة ف

ى
وهم منخرطون ف
ي 
نامج الصيفى ي الي 

ى
 . MOSAICف

 CARESاجتماع قاعة البلدية لمناقشة التمويل المقدم من قانون 

ي 
ى
ي اجتماع قاعة البلدية تحت إدارة المنطقة  7:30مساًء وحن   6:00يونيو، من الساعة  24يرج  االنضمام إلينا ف

ى
مساًء ف

 الستقبال مالحظاتكم  وأفكاركم  هذا ويعد اجتماع قاعة البلدية . CARESالتعليمية لمناقشة التمويل المقدم من قانون 
ً
فرصة

ى الدوالرات والذي سنحصل  CARESالتعليمية للتمويل المقدم من قانون  DCSDحول كيفية إنفاق منطقة  والمقدر بماليي 
 هنا لعرض اجتماع قاعة البلدية.  النقر ُيرج  و عليه قريًبا. 

 اجتماعات قاعة البلدية لمجلس التعليم

 للدكتور 
ً
الذي أجرته  D3حوارها باستخدام عىل  Deirdre Pierceىل محادثاتها الشجاعة والسيدة ع Joyce Morleyشكرا

ورية للحفاظ عىل تفاعل مجتمعنا وقوته.  . التعليمية DCSDمع مجتمع منطقة   وقد كانت هذه المحادثات مفيدة وضى

 التسجيل

 . 2022 – 2021تم فتح باب التسجيل للعام الدراسي 
ً
عند إكمال طلبك وبعد مراجعته والموافقة عليه، ستتلف  بريدا

 عن مستجدات الحالة من 
ً
ونيا . وُيرج  مالحظة أن  االلتحاق  بالمدرسة منفصل عن  التسجيل، Infinite campusإلكي 

، ُيرج  التواصل مع مدرسة طفلك  ي
ونى يد اإللكي  ي رسالة الموافقة عىل التسجيل عي  الي 

ام عملية إلتملذلك، عند تلف 
 االلتحاق. 

 .هنا. ولبدء عملية تسجيل طالب جديدة، انقر Infinite Campusيُرجى التأكد من صحة معلوماتك على 

االجتماعي الخاصة بنا وموقع المنطقة  واصل االستمتاع بصيٍف مفعٍم باألمان والراحة. واستمر في متابعة قنوات التواصل

 التعليمية لمعرفة أي تحديثات متعلقة بإعادة فتح المدارس.

https://www.youtube.com/watch?v=AF7jIiRFZu8
https://www.youtube.com/c/DeKalbSchools/videos
http://bit.ly/CARES-act-funding-townhall
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/

