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 التعليمية، تحية طيبة وبعد،  DeKalb County School District (DCSD)السادة أسرة منطقة 

أتمنى أن يكون الجميع قد قضى عطلة نهاية أسبوع سعيدة وآمنة. ومع قرب نهاية الفصل الدراسي، أتمنى أن يظل  
تركيز جميع متعلمينا منصبًا على أهدافهم األكاديمية. أدرك أن الجميع متحمسون ومتطلعون لإلجازة الشتوية مع 

وأن نسعى لتكون نهاية هذا الفصل الدراسي نهايةً   اقتراب موسم العطلة، ولكن يجب أن نضع الجائزة نصب أعيننا
 لنهاية الفصل!  Georgia Milestonesقوية. أتمنى التوفيق لكل طالب المرحلة العليا في اختبارات 

 تسليط الضوء على الطالب 

أخبرنا مدير  . Ashford Park، طالب المرحلة الخامسة في Ayush Royسألقي الضوء هذا األسبوع على 
أنه طالب مجتهد واستباقي ويسعى جاهًدا لتقديم أفضل ما عنده في كل واجب يوكل إليه. وهو طالب  المدرسة 

أنا  في برنامج المتوفقين، كما أنه يشارك في األنشطة الالصفية.  Aنموذجي يبرع في كل يفعله. وكانت كل نتائجه 
 فخورة بتسليط الضوء على هذا الطالب المذهل! 

لعبت هذه الطالبة التي  . Celina Smithالتعليمية السابقة  DCSDوأود كذلك اإلعراب عن تقديري لطالبة منطقة 
عاًما مؤخًرا دور البطولة بشخصية   12االبتدائية البالغة من العمر  Wynbrookeمدرسة كانت تدرس في 

Annie  ’ في الحفل الموسيقيAnnie Live !ًكانت  ‘ المذاع على الهواء مباشرةCelina    طالبة في منطقة
DCSD   ثم رحلت للمشاركة في األداء مع الجولة الوطنية ’2019-2018التعليمية حتى العام الدراسي ،The 

Lion King وللسفر معهم حيث لعبت دور ‘Nala    الصغيرة. ولقد كان من الرائع رؤية إحدى متعلمينا السابقين
 ونتمنى لك المزيد من النجاح في المستقبل!  Celinaخورون جًدا بك يا تستطع متألقةً على المسرح الوطني. نحن ف 

 Team Tuesdayوسم 

نقلت  األسبوع الماضي لعضوتين رائعتين من أعضاء الفريق.   #TeamTuesdayتوجهت بشكر خاص في وسم  
Buford-Latonya Winters   سنوات خبرتها في إعمار المجتمع إلى إدارة تمكين األسرة والمجتمع

Department of Family and Community Empowerment  وقادت بدورها فريق تدريب أولياء !
( وعملت بصفتها ’مذيعة  Parent Leadership and Advocacy Trainingاألمور على القيادة والدعوة ) 
 ن امتنانا لقيادتها الحكيمة.أخبار‘ دائمة. ونحن نعرب ع 

فال حد لحماسها لدعم العائالت وخاصةً العائالت المنحدرة من أصول التينية. تكمن أعظم   Angelica Rossoأما 
متعة بالنسبة لها في تعليم أولياء األمور ليصبحوا قادة ونماذًجا يُحتذى بها بالنسبة ألطفالهم. فشكًرا لك على بناء 

 عالقات إيجابية بين البيت والمدرسة! 
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 oveCedar Gr فريق كرة قدم مدرسة

لعليا لوصولهم إلى المباراة النهائية في بطولة الوالية لتصنيف  ا  Cedar Grove  تهانينا لفريق كرة قدم مدرسة
AAA !وهزم فريق Cedar Grove Saints فريق Appling County  الجمعة الماضية   6- 27 بنتيجة

يوم    Carver-Atlanta فريق  Saints المباراة النهائية في بطولة الوالية. وسيواجه فريق   وخطف تذكرته إلى
. أنا فخورة جًدا بطالبنا الرياضيين، وجهازنا  Atlantaفي  Center Parcفي ملعب  ظهًرا ،ديسمبر   11السبت، 

. فقد بذلوا جهًدا كبيًرا للوصول إلى أهدافهم، وأنا متشوقة لتشجعيهم  Cedar Groveالفني، وأولياء األمور في 
 ! Saintsلق يا فريق حتى يفوزوا يوم السبت. انط

 Ethiopian Community Huddle تجمع المجتمع اإلثيوبي

  Ethiopian Community I.M.P.A.C.T Huddleأود شكر كل من حضر تجمع المجتمع اإلثيوبي  
 Ethiopianباألمس. أقدر هذه الفرصة التي مكنتني من التواصل مع جمعية المجتمع اإلثيوبي في أتالنتا

Community Association of Atlanta (ECAA)   )وثالث أكبر مجموعة من العائالت )اإثيوبيا/ إريتريا
  قادة  مع تواصلت   حيث رائعة جربةبت حظيت ولقد  التي تتوق للتواصل مع المنطقة التعليمية لدعم إنجازات طالبها.

 معنا للعمل به  ارتقوا  بل عاديًا التزاًما نحونا التزامهم   يكن ولم  طاقاتهم  بكل معنا تشاركوا الذين  ECAA جمعية
 المستقبل. في اإلثيوبي المجتمع مع شراكتنا  تعزيز إلى أتطلع وإنني وعائالتهم. طالبهم  لتمكين

 2024- 2022وضع التقويم لعام 

تتولى اللجنة المعنية بالتقويم مسؤولية عرض خيارات تقويم العام الدراسي على مجتمع أصحاب المصلحة الموجود  
. وسيقدم أصحاب المصلحة تعليقاتهم وآرائهم من خالل إكمال استبيان/ استطالع سيتم نشره  DCSDفي منطقة 

، ووسائل التواصل االجتماعي، وشبكات DeKalbعلى موقع المنطقة التعليمية على الويب وتوزيعه عبر تطبيق 
البريد اإللكتروني، ومواقع المدارس المحلية، وغيرها من جهود االتصال المنظمة. وستغلق نافذة االستبيان اليوم  

ديسمبر    13خالل اجتماع مجلس التعليم في   2024-2022ديسمبر. سيتم تقديم الجداول المدرسية لعام   6الموافق 
 . هنااإلجراءات الالزمة بشأنها. وإلكمال االستبيان، انقر   للنظر فيها واتخاذ

 

 االبتدائية   Smoke Riseمدرسة 

االبتدائية الترحيب بالمشرف العام للوالية   Smoke Riseالتعليمية ومدرسة   DCSDكان من دواع سرور منطقة  
Richard Woods   على قدومه إلىSmoke Rise   .واعتبرت وزارة التعليم في والية  يوم الجمعة الماضي

مدرسةً وطنية متفوقة   Smoke Rise( مؤخًرا مدرسة Georgia Department of Educationجورجيا ) 
. وتعد  Elementary and Secondary Education Act (ESEA)ي  وفقًا لقانون التعليم االبتدائي والثانو

Smoke Rise   واحدة من مدرستين تم اختيارهما للتكريم الوطني نتيجة لنجاح برامج التعليم بها والتقدم األكاديمي
 للطالب. 

األمر يتطلب   ألننا نعلم جميعًا أن Smoke Riseأنا فخورة بالطالب والمعلمين واإلداريين والمجتمع المدرسي في 
  DCSDتضافر جهود الكثيرين لكي تنهض المدارس وتمضى إلى األمام وتتفوق وتحقق رؤيتنا لخريجي منطقة 

 Georgia Department ofووزارة التعليم في والية جورجيا ) Woodsالتعليمية. وأود أن أشكر المشرف 
Education .مرة أخرى على تقديرهم إلحدى مدارسنا المتميزة ) 

https://www.dekalbschoolsga.org/calendar-survey-2022-2024/
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 اع الخطة األساسية الشاملةاجتم

منطقة ديسمبر، حيث سيعرض موظفو  8يرجى حضور اجتماع الخطة األساسية الشاملة القادم يوم األربعاء، 
DCSD  المسودة المقترحة لقائمة مشروع ضريبة المبيعات المحلية المخصصة ألغراض خاصة بالتعليم   التعليمية

(E-SPLOST .) مناقشات حول تحسين المنشآت والتوسعات التعليمية وتوصيات  وسيتضمن االجتماع أيًضا
  مساًء، ويمكن مشاهدته 6التعليمية ومضيها لألمام. سيبدأ االجتماع في الساعة   DCSD للحفاظ على نهضة منطقة

 .هنا

 استبيان الميزانية 

التعليمية كل عام استبيانًا عبر اإلنترنت للحصول على مدخالت من المجتمع بشأن الخدمات    DCSDتجري منطقة 
والتحسينات التشغيلية الذي يجب تنفيذها. ويهدف استبيان الميزانية هذا إلى جمع تعليقات وآراء المجتمع في تطوير  

نية المكتملة متسقة مع الخطة االستراتيجية للمنطقة  . ويجب أن تكون وثيقة الميزا2023ميزانية العام المالي 
أيًضا الخدمات المطلوبة للطالب والموظفين والمواطنين  2023ورؤيتها وأهدافها. كما ستعكس ميزانية السنة المالية 

 .هناديسمبر. وإلكمال االستبيان، انقر    13. وستغلق نافذة االستبيان يوم DeKalbفي مقاطعة 

 

 اختبار المراقبة 

وذلك بالتعاون مع إدارة الصحة العامة  DCSDتتحمس إدارة صحة الطالب إلجراء اختبار المراقبة إلى منطقة 
، وللمساعدة على تجنب غلق  19-بجورجيا. ويعد اختبار المراقبة وسيلة آمنة وفعالة للحد من انتشار فيروس كوفيد

ليس إلزاميًا، ولكن يتم توفيره لحماية الطالب والموظفين   19- المدارس لضمان التعلم الشخصي. فاختبار كوفيد
تمعنا. يمكن لجميع الطالب الحصول على برنامج االختبار المجاني، حتى لو تلقوا اللقاح بشكل  مجوأفراد األسرة و

 . هناكامل. لمزيد من المعلومات، يرجى النقر 

  Doraville United Elementaryا ألولياء أمور طالب مدرسة أيضً  19- يتوفر اختبار فيروس كوفيد
، بالتعاون مع قسم طب األطفال في كلية الطب  MedCura Healthوالموظفين في العيادة المدرسية. توفر عيادة 

  مساًء. نشكر 2صباًحا حتى   8، اختباًرا مجانيًا يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع، من الساعة Emoryبجامعة 
وقسم طب األطفال لخدمة موظفينا وأولياء األمور. لمزيد من   MedCura Healthشركائنا في المجتمع في 
 . هناالمعلومات، يرجى النقر 

 

 المجتمع بشأن االعتماد استبيان 

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  

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

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRQUsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19-health-and-safety/surveillance-testing/
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
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يتوفر استبيان أصحاب المصالح من العائالت والمجتمع باللغات التالية: األمهرية، والعربية، والبنغالية، والبورمية،  
والصينية، واإلنجليزية، والفرنسية، والهندية، والصومالية، واإلسبانية، والسواحيلية، والتولوجية، واليغرانية،  

دقائق. يمكنك الحصول على االستبيان من خالل   10ية. يعتبر االستبيان سري ويستغرق استكماله حوالي والفيتنام
 . https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00الرابط التالي:   

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

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير، 

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

