
  2020 خ��� في االب��ائ�ة ال��ارس ح�ود تع��� ع�ل�ة

  2022-2021 ال�راسي العام في ج�ی�ة ح�ود
 

 .2020-2021 ال�راسي العام م3 اب��اءً  أخ/.  م'اورة م�ارس إلى ال-الب *ع! ونقل ال�'اورة، االب��ائ�ة ال��ارس ل"ع! ج�ی�ة ح�ود وضع على ال�عل���ة العامة أرل��غ��ن  م�ارس إدارة تع�ل

 20 ح�ى ح�له آرائها ع3 وال�ع"�/ الُ�ق�/ح هLا على اال<الع األس/ وت�I-�ع وت�Hاه�. وتایل�ر وماك��لي، ب/انE، ول�نج ، وجل�C إس، إف إس وأAه أشل�ن  م�ارس م3 <الً*ا ال=�ود ُمق�/ح و:�9ل

/Oأ ق� .2020 أك��/-A قل ال�ع�یالت *ع� الُ�ق�/ح علىRف�3 م3 والTت ال�عل���ة. اإلدارة م�ی/ على لع/ضه اس�ع�اًدا ال�� ِّ�R�ُوس X03 في ج�ی�ة ح�ود ت"�ي ُمق�/ح على ال��ارس م'ل /"�IAد 

2020.  

  
 

  ال*م)ي وج�ولها ال�&��ع�ة ال�%ار$ة ف�ص
 

  لغات. خ�X ض�3 م3 واح�ة بلغة رأA[ ت9ار�Hا �Hف ل�ع/فة أعاله ال��HLر ال�/Oع انZ/ - ال�&��ع آراء اس�1الع  2020 أك�,+� 5

 

   :1 رق5 االج��اع
  أك�,+� 7

  مIاءً  8:30 - 7

 س��اقE مالحZة: ال�'��ع. أع^اء أس`لة على ال/د و_لى ال=�ود ُمق�/ح ع3 معل�مات م9ارHة إلى یه�فان ال�'��ع أع^اء مع 2 ورق5 1 رق5 االف��اض�ان االج��اعان
  الع�ل�ة. هLه في ج�د أشeاص ل�9ارHة إضاف�ة ف/صة ت�ف�/ أجل م3 وذل[ نفIها، ال�عل�مات االج��اعان

3f�A ز:ارة ع"/ الفعال�ات إلى ال�ص�ل i*ال�الي: ال/ا  
www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries-virtualevents 

ا: Facebook Live( ]�f�A( ت-"�j أو )Microsoft Teams( ت-"�j *اس�e�ام االن^�ام �Hف�ة ول�ع/فة ً̂ Aأ  
  ).Verizon Channel 41( ق�اة أو )Comcast Channel 70( ق�اة على م"اش/ة االج��اعات م9اه�ة •
  .703-957-0089 ال/قo إلى ن�Rة رسائل *عn خالل م3 اإلس"ان�ة أو اإلن'ل�m:ة *اللغة األس`لة إرسال •

 

  الع�+�ة: <اللغة أك�,+�) 14و أك�,+� 7( االج��اع�� في ال�%ار$ة تعل��ات ل�ع�فة
  1479- 307-646-1 ال/قo على االتRال ُی/جى

oال ثRعلى االت o517-975-5770 ال/ق   

 

 14 :2 رق5 االج��اع
  أك�,+�

  مIاءً  8:30 - 7

  ./www.facebook.com/ArlingtonPublicSchools اإلن'ل�m:ة: *اللغة )Live Facebook( تA�B1 ف��ی, مقا?ع  أك�,+� 9

  أك�,+� 16
  Tهً/ا 1 - 12

  ال=�ود. ُمق�/ح ح�ل ال��Tف�3 على أس`ل�هo ل-/ح ال�'��ع ألف/اد رس��ة غ�/ ف/ًصا ت�ف/ اإلن&ل�*�ة <اللغة ال�,Gف�� مع لل�,اصل االف��اض�ة ال�ف�,حة الCاعات

  أك�,+� 17
  ص"اًحا 10 - 9

3f�A ز:ارة ع"/ الفعال�ة إلى ال�ص�ل i*ال�الي: ال/ا  
www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries-virtualevents 

  أك�,+� 20
  مIاءً  8 - 7

 

  أك�,+� 29
  مIاءً  06:30

  االب��ائ�ة ال��ارس ح�ود تع��3 ع�ل�ة ح�ل ال��ارس م&لJ ع�لة جلCة
  ال�الي: ال/ا*i ز:ارة ُی/جى م"اش/ة، ال��ارس م'لX ع�لة جلIات ل�9اه�ة

www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/watch-live-work-sessions 

5 �Bن,ف�  
  مIاءً  7

  ال��ارس ح�ود تع��3 ل�ق�/ح ال��ارس م&لJ اج��اع في ال�عل,ماتب)� 
   ال�الي: ال/ا*i ز:ارة ُی/جى م"اش/ة، ال��ارس م'لX اج��اعات ل�9اه�ة

www.apsva.us/school-board-meetings/watch-school-board-meetings/ 
  ال�الي: ال/ا*i ز:ارة /جىیُ  ال��=�ث�3، ع3 معل�مات ول�ع/فة

www.apsva.us/school-board-meetings/ 

6 �Bف��ی, مقا?ع  ن,ف� A�B1ت )Live Facebook( ة: *اللغة:mاإلن'ل� www.facebook.com/ArlingtonPublicSchools/  

1 �B�CKد  
  مIاءً  8

  االب��ائ�ة. ال��ارس ح�ود تع��3 مق�/ح ح�ل ال��ارس ل�'لX العامة ال'لIة
  ل�9اه�ة اج��اعات م'لX ال��ارس م"اش/ة، ُی/جى ز:ارة ال/ا*i ال�الي: 

www.apsva.us/school-board-meetings/watch-school-board-meetings/ 
  ُی/جى ز:ارة ال/ا*i ال�الي: ول�ع/فة معل�مات ع3 ال��=�ث�3،

www.apsva.us/school-board-meetings/ 

3 �B�CKد  
  مIاءً  7

  االب��ائ�ة. ال��ارس ح�ود تع��3 ع�ل�ة ل�"�ي ال��ارس م&لJ ع�ل خ1ةب)� 
  ل�9اه�ة اج��اعات م'لX ال��ارس م"اش/ة، ُی/جى ز:ارة ال/ا*i ال�الي: 

www.apsva.us/school-board-meetings/watch-school-board-meetings/ 
  ول�ع/فة معل�مات ع3 ال��=�ث�3، ُی/جى ز:ارة ال/ا*i ال�الي:

www.apsva.us/school-board-meetings/ 
 

  ك� على ا?الع واش��ك مع)ا!
 ل�ع/فة مm:� م3 ال�عل�مات، ُی/جى ز:ارة ال/ا*i ال�الي:

www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries/ 

 

  :2020أك�,+�  20شار$)ا رأTK ع� ُمق��ح الQ�ود األولي ح�ى 

  اإلن'ل�m:ة والع/�Oة.ا*=n ع3 اس�-الع آراء ال�'��ع اإلل�r/وني ع"/ ال/ا*i ال��ج�د أعاله *اللغ��3  •

•  oل *ال/قR703-228-6310ات  oعلى ال/ق iاضغ oآراء  <اللغة الع�+�ةل�/ك رسالة ص�ت�ة  4ث tتق�ل ف�ها إجا*ات[ على األس`لة ال�اردة في اس�-الع اآلراء أو ُتع"ِّ/ ف�ها ع3 أ

  إضاف�ة ت�د م9ار�Hها مع�ا.

•  vوق tف�3 في أTمع ال�� ]Aا أن ت9ارك رأ ً̂ Aأ ]�f�:وني: و/�rون�ة إلى ال"/:� اإلل/�rا*ة رسالة إل�H م3 خاللengage@apsva.us.  


