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

أتمنى أن يكون الجميع قد قضى عطلة نهاية أسبوع سعيدة وآمنة. دعوني أستهل النشرة اإلخبارية لهذا األسبوع 
باإلعراب عن تقديراتنا التي تجلت في اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد خالل هذا اليوم.  على مدار هذا األسبوع، 

م باألسبوع الوطني لسالمة الحافالت المدرسية، التعليمية، ومجلس التعلي DCSDمن المقرر أن تحتفل منطقة 
وتكريم سائقي الحافالت.  إننا نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسائقي الحافالت العاملين لدينا على تفانيهم والتزامهم 

 بتلبية احتياجات طالبنا.
 

)أكتوبر(.  فقد قام عمال تشرين األول  2ولم نغفل أيضا عن االحتفال باليوم الوطني لعمال النظافة، والموافق 
النظافة بأداء عملهم على أكمل وجه في الحفاظ على نظافة مباني مدرستنا ومراكزها، بل تجاوزوا حدود ذلك 

باهتمامهم بنظافة مباني المدرسة وتعقيمها في ظل هذا الوباء.  ولهذا فإننا نُكن لهم كل الشكر والتقدير لما قاموا به 
 من عمل دؤوب. 

 
التعليمية، ومجلس التعليم بشهر التوعية بسرطان الثدي، وشهر مكافحة التنمر، واألسبوع  DCSDمنطقة كما تشيد 

الوطني لعلم النفس المدرسي.  وتمثل هذه المبادرات أهمية بالغة لخدمة مصالح المنطقة التعليمية، ولهذا فإننا نتشرف 
 بمناقشتها واإلشادة بها خالل اجتماع مجلس اإلدارة اليوم. 

 
 

 تسليط الضوء على الطالب
 

 Chamblee Middle Schoolخالل هذا األسبوع، سنسلط دائرة الضوء على طالب الصف الثامن بمدرسة 
 Jack.  فقد وقع االختيار على هذا الطالب المثير لالهتمام للمشاركة في برنامج Andes Finchاإلعدادية 

Kent Cooke Young scholar وكان  .Andes  واحد من بين الطالب الستين، الذين تم اختيارهم من ضمن
إلى النهوض بتعليم الطالب المتفوقين  Jack Kent Cookeألف تقدموا للمشاركة في البرنامج.  تهدف مؤسسة 

مليون دوالر كمنح  230، قدمت المؤسسة ما يزيد عن 2000والواعدين ممن لديهم احتياجات مالية.  وفي عام 
طالب من الصف الثامن حتى مرحلة الدراسات العليا، إلى جانب تقديم االستشارات  2930ر من دراسية ألكث

!  أنا فخورة بتسليط الضوء على هذا Andesالتعليمية الشاملة وغيرها من خدمات دعم الطالب.   تهانينا لك يا 
 الطالب الرائع!

 
 

 Team Tuesday وسم
 

، Myisha Warren، فقد قدمت األسبوع الماضي تهنئة خاصة لدكتور #TeamTuesdayوفيما يخص وسم 
التعليمية.  فإننا نتوجه لك بخالص الشكر على قيادتك  DCSDالمدير التنفيذي للبرامج الفيدرالية التابعة لمنطقة 

بنا الالمقتدرة، وجهودك المبذولة نحو تحسين مستوى اإلنجاز األكاديمي، وضمان توفير فرص متكافئة لجميع ط
 للحصول على الموارد الالزمة لتحقيق التميز!

 
 

 السالمة العامة
 

التعليمية،  DCSDوأود أن أعرب عن عرفاننا لعدد ستة وخمسين ضابطا من ضباط الشرطة التابعين لمنطقة 
.   The King Centerوالذين حضروا مؤخرا الدورة التدريبية االفتراضية التي عقدت بشأن الالعنف مع مركز 

فقد ساعدت هذه الدورة التدريبية الضباط على تعزيز مهارات تسوية النزاعات والتخفيف من حدتها عند التعامل مع 
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بما في ذلك، خالفات الطالب، والمشاجرات، ونزاعات الموظفين، وتلف المواقف الحرجة داخل المدارس 
ة. وأعرب عن تقديري لقسم السالمة العامة لما الممتلكات، وحوادث السرقة، وغيرها من المواقف اليومية المختلف

 بذله من جهود لحماية الطالب والحفاظ على سالمتهم. 
 
 

 االحتفال بشهر التراث األسباني
 
لقد كان من الرائع أن نشهد جميعا على الطريقة التي اختارها الطالب، والمعلمين، وأفرد فريق العمل لالحتفال بشهر 

التراث األسباني.  قمنا بتكريم أجيال من األمريكيين من أصل أسباني، الذين ساهموا بشكل إيجابي في إثراء بلدنا 
مية متنوعة بشكل جذاب ولهذا فلن نفوت فرصة االحتفال بمثل بمثابة منطقة تعلي DCSDوتعد منطقة ومجتمعنا.  

 هذا التنوع.  ونتوجه بخالص الشكر لجميع المدارس التي شاركت في االحتفال بشهر التراث األسباني. 
 
 

 استبيان المجتمع بشأن االعتماد
 

حاليًا لعملية تجديد االعتماد. ويتضمن جزء من هذه العملية جمع مالحظات من أصحاب  DCSDتخضع منطقة 
المصالح. ندعوكم للمشاركة في استبيان أصحاب المصالح من العائالت والمجتمع. سوف يتم استخدام نتائج هذا 

 االستبيان، إلى جانب أعمال أصحاب المصالح، في عملية تجديد االعتماد للمنطقة.
 

استبيان أصحاب المصالح من العائالت والمجتمع باللغات التالية:  األمهرية، والعربية، والبنغالية، والبورمية،  يتوفر
والصينية، واإلنجليزية، والفرنسية، والهندية، والصومالية، واإلسبانية، والسواحيلية، والتولوجية، واليغرانية، 

دقائق. يعد هذا االستبيان سري، ويتطلب عشر  10اله حوالي والفيتنامية. يعتبر االستبيان سري ويستغرق استكم
 https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00دقائق تقريبا إلكماله. 

 
 

 اختبارات فيروس كوفيد واللقاحات
 

واللقاحات للموظفين والطالب وأعضاء  19-شهريًا عيادة اختبار فيروس كوفيد  DCSDسوف تستضيف منطقة 
المجتمع. سوف تكون اللقاحات المجانية واالختبارات متوفرة لكافة األعمار. سوف تُعقد الفعالية المجدولة التالية يوم 

 مساء في مجمع اإلدارة والتعليم  4:30مساء إلى  12أكتوبر، من الساعة  22الجمعة 
Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, 

Stone Mountain, GA في مركز نقل  19-. يتوفر اختبار فيروس كوفيد 
Doraville Transportation Center  ومركز نقلDCSD’s Department of Transportation 

. لمزيد من المعلومات، زر rPanthersville Transportation Centeومركز نقل 
www.freecovidtesting.us/dekalb. 

 
 

 اجتماعات قاعة البلدية لمناقشة الخطة الرئيسية الشاملة
 

( CMPالتعليمية اجتماعات إقليمية افتراضية على قاعة البلدية للخطة الرئيسية الشاملة ) DCSDتستضيف منطقة 
تقييم جميع المرافق التعليمية التعليمية  DCSDهذا الشهر. وتتضمن عملية وضع الخطة الرئيسية التابعة لمنطقة 

تضمن هذه ة المنوطة بالمنطقة التعليمية. وتواإلدارية، باإلضافة إلى تقييم البنية التحتية سعيا لدعم الرسالة التعليمي
العملية جمع البيانات حول المنشآت المدرسية التي ستُستخدم لوضع أولويات قائمة مشروع ضريبة المبيعات المحلية 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
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 Educational Special Purpose Local Option Sales Taxالمخصصة ألغراض خاصة بالتعليم 
SPLOST)-(E  هناالمزيد من المعلومات، ولالطالع على الجدول الزمني، يرجى النقر القادمة. للحصول على. 

 
ملة استكون اجتماعات قاعة البلدية فرصة لتقديم المدخالت والتعليقات. وكلي أمل في أن تساعدنا الخطة الرئيسية الش

على مواصلة بناء الثقة والشفافية مع المجموعة األكبر من أصحاب المصلحة لدينا. نحن بصدد التوفيق بين جميع 
اإللكترونية الرابعة والخامسة، وكلنا حماس لمشاركة أدوات الرقابة والتقرير الجديدة مع  E-SPLOSTمشاريع 

 تجاهات!مجتمعاتنا. ستستمر المقاطعة في المضي قدًما وفي جميع اال
 
 

حول الخاص بنا وموقع ويب المدرسة للحصول على أحدث المعلومات  موقع الويبيُرجى االستمرار في زيارة 
 أخبار المنطقة. أتمنى أن تحظوا بأسبوعٍ عظيم!

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://www.dekalbschoolsga.org/

