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 60اإلصدار  

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

أتمنى أن يكون الجميع قد قضى عطلة نهاية أسبوع سعيدة وآمنة. مع استمرارنا في التأقلم مع الواقع الجديد،  

أريد أن أؤكد للجميع أن المنطقة ملتزمة بالتعليم اآلمن للطالب مع مواصلة اتخاذ الخطوات الضرورية للتخفيف  

دعم احتياجات جميع الطالب مع جعل المحافظة  في المنطقة. كما سنظل ملتزمين ب  19من انتشار فيروس كوفيد  

 على السالمة األكاديمية والبدنية والعقلية والعاطفية على رأس أولوياتنا. 

ولضمان سالمة ورفاهية الطالب والعاملين، سوف نستمر في تنظيف المنشآت وتعقيمها باتساق في حين االلتزام  

(. ومن خالل ارتداء األقنعة CDCاألمراض والوقاية )بصرامة باإلرشادات الصادرة من مراكز السيطرة على 

بشكل صحيح واتباع استراتيجيات التخفيف، يمكن للطالب تلقي التعليم الذي يحتاجون إليه والنمو والوصول إلى 

 أقصى قدراتهم. 

 

 

 رسالة من المدير العام
 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 

https://www.dekalbschoolsga.org/
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( لتوفير اختبار  OCHSمع نظام الرعاية الصحية بالمجتمع ) DCSDفي األسبوع الماضي، تعاونت منطقة 

PCR  للعاملين. يجب أن تجري معالجة اختبارات   19الخاص بفيروس كوفيدPCR    بواسطة المختبرات

ساعة. ونظًرا للزيادة غير المسبوقة على الطلب على االختبار، إلى    48-24وعادة يستغرق ظهور النتائج  

  19سلة التوريد في فترة اإلجازات، فإن تقارير المعامل المعنية بفيروس كوفيد جانب الضغط العام على سل

( داخل مقرنا  OCHSتستغرق فترة أطول من المتوقع. يتوفر طيب وممرضات تابعون لنظام الرعاية الصحية ) 

  ، وأجراء اختبار سريع ألي فرد من العاملين يُبلغ أنه يشعرPCRلتوفير استشارة طبية وعمل اختبار 

 بالمرض.

( مع المعامل للتعرف على العاملين الذين تظهر نتائجهم إيجابية أوالً  OCHSيعمل نظام الرعاية الصحية ) 

( للعاملين، الذين  OCHSويجري مكالمات هاتفية شخصية معهم لتوفير النتائج. ويوفر نظام الرعاية الصحية )

مواقع األخرى عند الضرورة. كما يوفر  ، فرصة الخضوع الختبار سريع في أحد الPCRيخضعون الختبار  

 ( اختباًرا سريعًا في مكتب المنطقة هذا األسبوع. OCHSنظام الرعاية الصحية )

وتوفير لقاحات للموظفين والطالب   19  -أيًضا عيادة شهرية الختبار كوفيد   DCSDتستضيف منطقة 

ألعمار. وستُعقد العيادة المجدولة التالية في وللمجتمع. سوف تكون اللقاحات المجانية واالختبارات متوفرة لكافة ا

 & Administrativeمساء في مجمع اإلدارة والتعليم  1صباًحا حتى  8:30يناير، من  14يوم الجمعة 

Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA  .

 للتسجيل، برجاء النقر هنا. 

للحصول على أحدث    موقع الويب للسالمة والصحة المعني بفيروس كوفيدة يُرجى االستمرار في زيار 

والمحافظة على التواصل مع مواقع   DCSDواللقاحات المقدمة إلى مجتمع  19- المعلومات حول اختبار كوفيد

Facebook وTwitter وInstagram  موقع الويب لمركز السيطرة  الخاصة بالمنطقة. يمكنك أيًضا زيارة

للتعرف على معلومات الحجر لطالب الصفوف من رياض األطفال حتى  (CDCعلى األمراض والوقاية )

 . 12مواكبة الحياة اليومية لطالب رياض األطفال حتى الصف و 12الصف 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcovid-19-health-and-safety%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZKGaBZyKB9YjB58iJCqUL7%2BD8WRESYqVBV6%2B4TEXh9s%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDeKalbSchoolsGA&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aZEDlP8su1%2BZ%2FpJ7vXOylB45BLnN%2FyE0Wc3c9qd5%2BZo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDeKalbSchools&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ltilTxrE1gE72%2BfBgSlisQwbb%2BzXKkdl8KiyM12wphE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdekalbschools%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=45nonuZBNUBxxq3OP0p8noGE6E7FX7ayKw4WEQjPzZM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-contact-tracing%2Fabout-quarantine.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BR9wv%2FOb%2B4TU%2Bve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ%2BnCU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-contact-tracing%2Fabout-quarantine.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BR9wv%2FOb%2B4TU%2Bve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ%2BnCU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-contact-tracing%2Fabout-quarantine.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BR9wv%2FOb%2B4TU%2Bve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ%2BnCU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-contact-tracing%2Fabout-quarantine.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BR9wv%2FOb%2B4TU%2Bve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ%2BnCU%3D&reserved=0
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%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nY%2Bj1%2F9iiKnDCPdgyHJtw5yg0ARZcbl2x80OrmN2GP4%3D&reserved=0
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%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nY%2Bj1%2F9iiKnDCPdgyHJtw5yg0ARZcbl2x80OrmN2GP4%3D&reserved=0
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 تسليط الضوء على الطالب 

 

  Andrew Hallف الثامن في مدرسة  الطالب بالص Cedar Groveفي هذا األسبوع، أسلط الضوء على 

مبرمج كمبيوتر واعًدا في مدرسته. وهو مستعد دائًما لمساعدة المعلمين وأفراد   Andrewالمتوسطة. يعمل 

بأنه طالب متفوق وشخص عطوف. أنا فخورة   Andrewالعمل وزمالئه في تلبية احتياجاتهم التقنية. يتميز 

 بتسليط الضوء على هذا الطالب المذهل! 

 School Choiceالتسجيل المفتوح في برنامج  

، للتقديم مرة واحدة. وستُقبل  2022فبراير  4مفتوحة اآلن وستغلق في  School Choiceفترة التسجيل في 

ولتقديم النموذج،  ، ولكن سيكون االختيار حسب المقاعد الشاغرة. 2022أغسطس،  31النماذج المتأخرة حتى 

 . School Choiceيُرجى زيارة موقع 

 حالة المنطقة التعليمية 

مساء. وسيتم بث الخطاب مباشرة   6:30يناير الساعة  26سوف ألقي خطاب حالة المنطقة الثاني لي في يوم  

. أنا متشوق لمشاركة المعلومات حول مدى تقدمنا في جميع االتجاهات لتقديم تعليم جيد  DSTVعلى تليفزيون  

 لجميع الدارسين. 

 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
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 استبيان أجهزة الطالب 

على تغطية  خصص صندوق اتصاالت الطوارئ التابع للجنة االتصاالت الفيدرالية تمويالً لمساعدة المدارس

تكاليف األجهزة واالتصال باإلنترنت للطالب الذين يفتقرون إلى الوصول بشكل كاٍف إلى نظام التعليم عن بُعد.  

  22-2021التعليمية في تحديد احتياجات السنوات الدراسية  DCSDويُرجى إكمال االستبيان لمساعدة منطقة 

مات لشراء األجهزة وخدمات االتصال لمواصلة دعم  . وستستخدم المنطقة التعليمية هذه المعلو23-2022و 

  DeKalb County School Districtطالبنا. إذا كان لديك أكثر من طفل يحضرون المدرسة في منطقة  

 . هناوإلكمال االستبيان، انقر التعليمية، فيرجى استكمال استبيان منفصل لكل طفل. 

 الخطة األساسية الشاملة 

( الذين شاركوا في جلسة األسئلة واألجوبة PACأود التوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس االستشاري الرئيسي )

( األسبوع الماضي. وكلي أمل في أن تساعدنا الخطة الرئيسية الشاملة  CMPالمعنية بالخطة الرئيسية الشاملة )

لمراجعة   هناعلى مواصلة بناء الثقة والشفافية مع المجموعة األكبر من أصحاب المصلحة لدينا. برجاء النقر 

علق  إلكمال استبيان التعقيبات فيما يت هنااإلجابات على األسئلة التي ُطرحت أثناء الجلسة. كما يُرجى النقر 

بأصحاب المصلحة المنوطين بالخطة الرئيسية الشاملة. ستستمر المقاطعة في المضي قدًما وفي جميع 

 االتجاهات! 

ار  الخاص بنا وموقع الويب للمدرسة للتعرف على آخر المعلومات حول أخب موقع الويبيرجى مواصلة زيارة 

 لمشاهدة اجتماع مجلس إدارة التعليم. أتمنى أن تحظوا بأسبوعٍ عظيم!  هناالمنطقة. يُرجى النقر 

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير، 

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 

 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/students/dcsd-student-device-access-survey/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/

