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 التعليمية تعتزم بدء النصف الدراسي الثاني بنظام التعليم االفتراضي  DeKalb County School Districtمنطقة 
 
 

 البيانات كثب عن (DCSD) التعليمية District School County DeKalb منطقة تراجع  –ستون ماونتن، جورجيا 
 واللجنة العامة الصحة  إدارة  مع نتشاور وسوف . (CDC)  والوقاية األمراض على السيطرة  مركز وتوجيهات الصحية

  دأعدا   الرتفاع        ونظر ا والطالب. العمل فريق وسالمة بصحة المتعلقة  القرار  اتخاذ بعملية  دراية على  لتكون الطبية االستشارية
  يوم  من االفتراضي  التعليم  بنظام الطالب  يبدأ سوف ،Atlanta-Metro ومنقطة DeKalb مقاطعة في اإليجابية  الحاالت
 . 2022  يناير، 7 الجمعة حتى ،2022  يناير، 5 األربعاء

 
  يوم  العمل  عن تقرير رفع شهور- 10 بنظام   المساعدين  والمديرين شهر- 11و شهر-12 بنظام  الموظفين جميع  على ويتعين
Stone في والتعليمي اإلداري المجمع في للموظفين متاحة 19-كوفيد  اختبارات تكون سوف  .2022 يناير،  3 اإلثنين

Mountain التعليم إلى الطالب  عودي وسوف مساء. 6 حتى         صباح ا  8:30 الساعة من ،2022 يناير، 4و  يناير 3 يوم  في  
 . 2022 يناير، 10 اإلثنين  يوم  لوجه       وجه ا

 
  أجهز بالتقاط  واألوصياء لآلباء       ي سمح فسوف  الشتاء، إجازة  قبل بالمنزل الخاصة  األجهزة  على يحصلوا   الذين  للطالب بالنسبة
 على الحصول  يمكن التوزيع. أوقات ونالمدير  يوفر سوف .2022  يناير،  4 الثالثاء ويوم  يناير 3 اإلثنين يوم  للطالب التعليم
 . 2022 يناير،  7 -5 أيام   الرصيف جانب من والغداء اإلفطار وجبات

 
  (2021 ديسمبر، 30 في مراجعته تمت )الذي 2021 االستعدادية  االستجابة  دليل  بتحديث التعليمية  DCSD منطقة قامت
  DCSD منطقة تستمر .2021 ديسمبر، 29 في المنشور (CDC)  والوقاية األمراض على السيطرة  مركز توجيه مع لينسجم 
  لتقليل األخرى  واالستراتيجيات (CDC) والوقاية األمراض على السيطرة  مركز من التخفيف  استراتيجيات تطبيق في التعليمية
  االلتزام   على عائلتك وتشجيع  المعلومات  هذه  مراجعة على  نشجعك نحن المدارس. في 19-كوفيد فيروس انتهاء خطر

 مشاركتها. تجري التي والبروتوكوالت بالتوجيهات

 ، رئيسة مجلس اإلدارة Vickie B. Turnerالسيدة 
 ، نائب رئيس مجلس اإلدارة Diijon DaCostaالسيد 

 Anna Hillالسيدة 
 Marshall D. Orsonالسيد.  

 Deirdre Pierceالسيدة 
 Allyson Gevertzالسيدة 

 Joyce Morleyالدكتور/ 

https://www.dekalbschoolsga.org/documents/readiness-response-guide-revised.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/readiness-response-guide-revised.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-coping%2FK-12-infographic.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7Cf3e25e18fb534f31f08708d9cca2df49%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637765823253603077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3hE%2BbA7xV9%2BB9VjaYSLtKmB7zUSNi%2FLCj7KekPb0vxc%3D&reserved=0

