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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. ما زال أمامنا الكثير من االحتفاالت؛ حيث إن  
الطالب، والمعلمين، واإلداريين يواصلون تحقيق قفزات كبيرة خالل هذه الفترة التي لم يسبق لها مثيل.  ويشرفني  

في   2021على مدار أربع سنوات بالنسبة لفرقة  معدل التخرجأن أعلن لكم أن المنطقة التعليمية شهدت ثباتا في 
 خضم هذا الوباء. 

 
ة التي حققتها المنطقة التعليمية هي السنة الرابعة على التوالي من المكاسب السنوي 2021وتعد السنة األكاديمية 

لصالح لسكان آسيا/جزر المحيط الهادئ، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية، وطالب الفئات الفرعية من ذوي اإلعاقة.  
على المكاسب المدرسية األكثر أهمية.  فإن زيادة معدل التخرج من   Clarkstonو  Towersوسيطرت مدرسة 

 الظروف العادية.   المدارس ليس باألمر اليسير في ظل
 
ولهذا، البد وأن نشيد بمجهود الطالب، واألسر، والمعلمين، ومديري المدارس الستمرار بيئة التعلم عن بعد في ظل  

الثانوية، ومدرسة   Towers High Schoolهذا الوباء.  وتعد المكاسب الهائلة التي حققتها مدرسة  
Clarkston High School ارز في مواجهة هذه المحنة.  فمن واجبنا أن نشيد بكلتا  الثانوية بمثابة إنجاز ب

 المدرستين، وكافة المدارس الثانوية األخرى وأن نحتفل بها وبمجتمعاتها! 
 
 

 العنوان األول المدارس المتميزة 
 

.  FY21 Title I Distinguished Schoolsإضافة لذلك، أود أن أذكر سبع من مدارسنا التي اكتسبت لقب 
 Chesnut Elementary School, Fernbank Elementary School Livseyحصلت مدارس

Elementary School, Smoke Rise Elementary School, Wadsworth Magnet 
Elementary School, Wynbrooke Elementary School, and DeKalb Early College 

Academy    على أعلى خمسة بالمائة من بين مدارس جورجيا، وفقا لدرجات مؤشر األداء الخاص باالستعداد
 ( الذي أعدته وزارة التعليم بجورجيا. CCRPIللمرحلة الجامعية والمهنية )

 
المدارس؛ وأن أدعوا مدارسنا األخرى كافة لمواصلة  وأود أن أعرب عن فخري بطالب، ومعلمي، ومديري هذه 

 المضي قدما. 
 
 

 تصنيفات أخبار الواليات المتحدة
 

أخبار  كما أرغب في تهنئة العديد من المدارس التابعة لنا، والتي صنفت مؤخرا كأفضل مدارس في الوالية  من قبل
 Wadsworth Magnet، ومدرسةKittredge Magnet School. فقد احتلت مدرسة الواليات المتحدة

School for High Achievers   المرتبة األولى والثانية على التوالي، باعتبارهما أفضل المدارس االبتدائية في
 DeKalbالمرتبة التاسعة.  كما انضمت مدرسة  Austin Elementary Schoolالوالية، بينما احتلت مدرسة  

School of the Arts  ألفضل عشرة مراكز؛ حيث احتلت المرتبة السادسة في تصنيفGeorgia للمدارس  
 DeKalb Early College Academy, Chamblee Highاإلعدادية/ الثانوية.  بينما احتلت مدارس 

School and Arabia Mountain High School   المرتبة الحادية والثالثين، والتاسعة والثالثين، والثالثة
 يجعلني أشعر بالفخر كمشرفا!والستين على التوالي في تصنيف المدارس الثانوية داخل الوالية.   وهو األمر الذي 

 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-graduation-rates-remain-steady/
https://www.usnews.com/education/blogs/college-rankings-blog/articles/us-news-launches-elementary-and-middle-schools-rankings
https://www.usnews.com/education/blogs/college-rankings-blog/articles/us-news-launches-elementary-and-middle-schools-rankings
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 اجتماعات قاعة البلدية لمناقشة الخطة الرئيسية الشاملة 
 

التعليمية آخر اجتماعين من اجتماعات قاعة البلدية االفتراضية لمناقشة  DCSDمن المقرر أن تستضيف منطقة 
حتى الساعة السابعة أكتوبر من الساعة السادسة مساًء و  27و 26( بتاريخ CMPالخطة الرئيسية الشاملة )

التعليمية لوضع الخطة الرئيسية تقييم جميع المرافق التعليمية  DCSDوتتضمن عملية منطقة ًء والنصف مسا 
واإلدارية، إلى جانب تقييم البنية التحتية لتعزيز المهمة التعليمية للمنطقة. وتتضمن هذه العملية جمع البيانات حول  

ألغراض  المنشآت المدرسية التي سُتستخدم لوضع أولويات قائمة مشروع ضريبة المبيعات المحلية المخصصة
 SPLOST)-Educational Special Purpose Local Option Sales Tax (Eخاصة بالتعليم  

 .هناالقادمة. لمزيد من المعلومات ولالطالع على الجدول، يرجى الضغط على 
 

قاعة البلدية فرصة لتقديم المدخالت والتعليقات. وكلي أمل في أن تساعدنا الخطة الرئيسية الشاملة   ستكون اجتماعات
على مواصلة بناء الثقة والشفافية مع المجموعة األكبر من أصحاب المصلحة لدينا. نحن بصدد التوفيق بين جميع  

كة أدوات الرقابة والتقرير الجديدة مع  اإللكترونية الرابعة والخامسة، وكلنا حماس لمشار E-SPLOSTمشاريع 
مجتمعاتنا. سوف يعقد اجتماع اللجنة االستشارية المعنية بمشروع ضريبة المبيعات المحلية المخصصة ألغراض 

أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساًء. وسوف تبذل منطقتنا التعليمية قصارى  27التعليم في يوم األربعاء الموافق 
 حقيق النجاح!جهدها لمواصلة ت

 
 

 تسليط الضوء على الطالب 
 

 Internationalمن مدرسة Mali Ali خالل هذ األسبوع، سوف أسلط الضوء على طالب الصف الخامس 
Community School  وقد تم اختيار  .Mali  كمواطن عالمي عن شهر سبتمبر.  وأفاد مدير المدرسة التي

أنه يجسد مثاال لالنفتاح الفكري.  وسواء أكان أول شخص يتحدث إلى طالب جديد، أو يغير من  Maliينتمي إليها 
لم  Maliطريقة تفكيره، أو يتحلى باإليجابية تجاه تنفيذ األهداف التي يسعى الصف إلى تحقيقها في المستقبل، فإن 

لقد عمل بكل شجاعة وبات هذا واضحا تماما.  أنا فخورة بتسليط الضوء على هذا  يفوت أي فرصة إلظهار براعته. 
 الطالب الرائع! 

 
 

League of Innovative Schools 
 

 League of Innovative الذي عقدته 2021لقد كان شرفا لي أن أحضر االجتماع الهجيني لخريف 
Schools  األسبوع الماضي في واشنطن العاصمة لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة إلنشاءDigital 
Promise .   وقد انضمت منطقةDCSD   التعليمية مؤخرا إلىLeague of Innovative Schools  وهو ،

تحالف وطني يتألف من المناطق التعليمية المتطلعة المعنية بالمدارس من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني  
، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تسريع عجلة االبتكار  Digital Promiseعشر، وُتشرف على تنظيمه منظمة 

تكنولوجيا والبحث العلمي.  وقد كان من دواعي  في مجال التعليم، وتعزيز فرص التعلم للجميع باالعتماد على ال
سروري أن أتواصل مع القادة اآلخرين في مجال التعليم من جميع أنحاء الدولة، وبوجه خاص عضو الكونجرس  

Hank Johnson فإن عضو الكونجرس  .Johnson  هو البطل الحقيقي لمنطقةDCSD   التعليمية، وإننا نكن
 مساعي لالرتقاء بالمنطقة التعليمية من خالل مبنى الكونجرس األمريكي. كل التقدير لما قدمه من دعم و

 
 

 استبيان المجتمع بشأن االعتماد
 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
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حالًيا 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. يمكنك الحصول على االستبيان من خالل  10اله حوالي والفيتنامية. يعتبر االستبيان سري ويستغرق استكم
 https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00الرابط التالي:  

 
 

 واللقاحات  19- اختبار مراقبة فيروس كوفيد
 

  وزارة مع  بالتعاون التعليمية منطقتنا نطاق في المراقبة اختبار تنفيذ إلى  تتطلع للطالب الصحية الخدمات إدارة إن
 ،19- كوفيد فيروس انتشار من للحد وفعالة آمنة  وسيلة المراقبة اختبار ويعد !Georgia في العامة الصحة

 يتم بل إلزاميا، 19-كوفيد فيروس اختبار يعتبر الو  الشخصي. التعلم لضمان المدارس غلق تجنب على وللمساعدة
  على الحصول فرد كل ويستطيع  بأسره. ومجتمعنا األسرة، وأفراد العمل، وفريق الطالب، حماية بغرض  توفيره
إذا تلقى جرعة اللقاح كاملة. ولقياس درجة االهتمام ببرنامج االختبار األسبوعي، فإن  حتى المجاني، االختبار برنامج

، إلبداء رغبتك في 19-إلكمال استبيان مراقبة فيروس كوفيد  هنااجة تدعو إلى تقديم مساعدتك.  يرجى النقر الح
 أكتوبر.    27ستبيان بحلول يوم المشاركة بالبرنامج. ولضمان التخطيط بشكل فعال، يلزم االنتهاء من إكمال اال

 
واللقاحات للموظفين والطالب وأعضاء   19-شهرًيا عيادة اختبار فيروس كوفيد  DCSDسوف تستضيف منطقة 

المجتمع. سوف تكون اللقاحات المجانية واالختبارات متوفرة لكافة األعمار. سوف ُتعقد الفعالية المجدولة التالية يوم  
إلدارة والتعليم  أكتوبر، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الواحدة مساء في مجمع ا 29الجمعة 

Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone 
Mountain, GA  في مركز نقل  19-يتوفر اختبار فيروس كوفيدDoraville Transportation Center  

 Panthersvilleومركز نقل   DCSD’s Department of Transportationومركز نقل 
rtation CenterTranspo لمزيد من المعلومات، زر .www.freecovidtesting.us/dekalb . 

 
 
 

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

 
 

 مع خالص التقدير،
 

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRPSsPsPsP&lang=0
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/

