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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. سنقوم بإجراء االقتراع يوم الثالثاء الموافق الثاني من  
  E-SPLOSTالتعليمية النظر في   DeKalb County                                  . وسوف ي طلب من المصوتين في منطقة 2021نوفمبر لعام 

% من ضريبة االستخدام والمبيعات  1                    بموجبها ست فرض نسبة  )ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم(، والتي
 DCSDالتعليمية.  كل خمس سنوات، تقوم منطقة  DeKalb Countyعلى السلع والخدمات التي يمكن شراؤها من منطقة 

روعات التعليمية بإعادة تقدير احتياجاتها كجزء من العملية التي تضطلع بها الدولة من أجل المساعدة على تحديد المش
 DCSDالرأسمالية المرتقبة، بما في ذلك التكاليف المتوقعة إلنجاز هذه المشروعات.   إضافة لذلك، يتعين على منطقة 

 التعليمية تحديد مصادر اإلرادات المحتملة لتنفيذ هذه المشروعات الرأسمالية.  

، فستفرض ضريبة المبيعات  E-SPLOST)فإذا وافق المصوتون على ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم )
بمعدل بنس واحد وستكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات.  ويعد ذلك هو التطبيق السادس المتواصل لضريبة المبيعات 
المحلية الخاصة بأغراض التعليم في المنطقة.  من المقرر أن يبدأ جمع أموال المرحلة الخامسة من ضريبة المبيعات المحلية 

،  في حين أن أموال المرحلة الخامسة من ضريبة المبيعات  2022حتى يونيو  2017ة بأغراض التعليم من يوليو الخاص 
التعليمية DCSD.  وتقدر منطقة 2027حتى يونيو  2022                                                         المحلية الخاصة بأغراض التعليم سيستمر جمعها بدء  من يوليو 

مليون دوالر، فيما يتعلق باإليرادات ودعم صندوق   700إلى  مليون دوالر 660أن الضريبة ستحقق مبلغ مالي يتراوح بين 
 تطوير المدارس، ومشروعات تعزيز البرنامج. 

موقع   SPLOST-E( وأدعوا المصوتين إلى زيارة موقعنا اإللكتروني )ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم
 DCSDلمعرفة المزيد عن ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم، والمشروعات المقترحة. وتلتزم منطقة  الويب

 التعليمية بالشفافية، وتسعى إلى تزويد المصوتين بالمعلومات الالزمة قبل التوجه إلى صناديق االقتراع. 

 تسليط الضوء على الطالب 

 Redanمن الصف الثاني عشر بمدرسة  Paris-Angeliqua Hallع، سأسلط الضوء على الطالبة خالل هذا األسبو
High School  كما أنها عضو في  4.1الثانوية.  فقد أثبتت هذه السيدة الصغير جدارتها وتفوقها بتحقيق معدل تراكمي بلغ !

الصندوق.  إضافة لذلك،  ، وشغلت منصب مدير Future Business Leaders of America (FBLA)منظمة 
، وشاركت في برنامج اإلرشاد الصحي الذي تقدمه  DeKalb Countyانضمت كعضو في لجنة الشباب التابعة لمنطقة 

.  خالل وقت فراغها، كانت تستمتع بقضاء وقتها في Morehouse School of Medicine High Schoolمدرسة 
المسنين، وإعداد حزم الرعاية للناجين من العنف الجنسي واالتجار لألغراض  كتابة الرسائل وإرسالها إلى المقيمين في دار  

 الجنسية.   فهي شابة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومن دواعي اعتزازي أن أسلط الضوء على هذه الطالبة المتميزة! 

 Team Tuesdayوسم 

،  Chief Bradley Gober، فقد قدمت خالل األسبوع الماضي تهنئة خاصة للسيد TeamTuesday#بالنسبة لوسم 
التعليمية بخبرته في مجال إنفاذ القانون لمدة عشرين عاما، ذهب   DCSDالمدير التنفيذي للسالمة العامة.  ومع تزويد منطقة

لمدرستنا.  فتقبل منا كل الشكر والتقدير   بعيدا إلى ما وراء حدود مسؤولياته سعيا لتوفير سبل السالمة Chief Goberالسيد 
 لتفانيكم وخدمتكم لمدرستنا!
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 اختبارات فيروس كوفيد واللقاحات

واللقاحات إلعطائها  19-التعليمية شهريا عيادة اختبارات فيروس كوفيد DCSDمن ناحية أخرى، ستستضيف منطقة 
للموظفين، والطالب، والمجتمع.  سوف تكون اللقاحات المجانية واالختبارات متوفرة لكافة األعمار. ومن المقرر عقد الحدث  

ة الواحدة مساء في مجمع اإلدارة نوفمبر، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساع  19القادم يوم الجمعة الموافق 
- . يتوفر اختبار فيروس كوفيد Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA 1701والتعليم، ومقره في 

 DCSD’s Department ofومركز نقل  Doraville Transportation Centerفي مركز نقل  19
Transportation  ومركز نقلPanthersville Transportation Center  لمزيد من المعلومات، زر .

www.freecovidtesting.us/dekalb . 

 استبيان المجتمع بشأن االعتماد

ت من أصحاب المصالح.                                                                   حالي ا لعملية تجديد االعتماد. ويتضمن جزء من هذه العملية جمع مالحظا DCSDتخضع منطقة 
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. 

ية، والعربية، والبنغالية، والبورمية، والصينية،  يتوفر استبيان أصحاب المصالح من العائالت والمجتمع باللغات التالية:  األمهر
واإلنجليزية، والفرنسية، والهندية، والصومالية، واإلسبانية، والسواحيلية، والتولوجية، واليغرانية، والفيتنامية. يعتبر االستبيان 

:   دقائق. يمكنك الحصول على االستبيان من خالل الرابط التالي 10سري ويستغرق استكماله حوالي  
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

 الخطة األساسية الشاملة 

أود أن أتوجه بالشكر لمن حضروا اجتماعات قاعة البلدية االفتراضية اإلقليمية لمناقشة وضع الخطة الرئيسية  
(.  وكلي أمل في أن تساعدنا الخطة الرئيسية الشاملة على مواصلة بناء الثقة والشفافية مع المجموعة األكبر CMPالشاملة)

إلكمال استبيان  هنا                              عات السابقة.  كما ي رجى النقر لالستماع إلى تسجيالت االجتما هنامن أصحاب المصلحة لدينا. يرجى النقر 
                                                                                                                التغذية المرتدة فيما يتعلق بأصحاب المصلحة المنوطين بالخطة الرئيسية الشاملة. ستستمر المقاطعة في المضي قدم ا وفي  

 جاهات! جميع االت

الخاص بنا وموقع الويب للمدرسة للتعرف على آخر المعلومات حول أخبار المنطقة. أتمنى  موقع الويبيرجى مواصلة زيارة 
                       أن تحظوا بأسبوع  عظيم!

 مع خالص التقدير، 

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 
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