
  ٢٠١٩أيلول،  ٢٣ –أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء  –الرسمية  نمدارس أرلينغتو

 
  

(CIPالتحضير لخطة تحسين رأس المال ) •

وخطة إقامة  نالمدرسة حول مرافق أرلينغتو إدارةجلسة عمل مجلس  –أيلول  ٢٤ •

الطالب 

جلسات تعريفية حول اإلبالغ على أساس المعايير  –تشرين األول  ١٥أيلول و ٢٥ •

األولية

المالحظات على مسودة المبادئ التوجيهية للطالب  إعطاء –أيلول )الموعد النهائي(  ٣٠ •

المتحولين جنسياً في المدارس 

االجتماع التالي لمجلس إدارة مدارس أرلينغتون الرسمية  –تشرين األول  ٣ •

 

 (CIPمال )التحضير لخطة تحسين رأس ال
، وذلك كخطوة أولى (AFSAPالطالب ) وإقامة نمرافق أرلينغتوحول  ٢٠١٩خطة الرسمية  نأطلقت مدارس أرلينغتو

 حول مرافق أرلينغتون وإقامة الطالب ٢٠١٩خطة وتقدم (. CIP) ٢٠٣٠-٢٠٢١نحو تطوير خطة تحسين رأس المال 

نظرة شاملة حول تسجيل وانخراط الطالب وبناء القدرات ضمن مدارس أرلينغتون الرسمية والتي تخدم كمسار توجيهي 

 للتخطيط للمرافق.

 

( االستثمارات المطلوبة لتحسين وتطوير البنى التحتية للمدارس في السنوات CIP) ستتطرق خطة تحسين رأس المال

  .ال الجديدةالموقع التفاعلي لخطة تحسين رأس الم العشر القادمة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

 
 

 وخطة إقامة الطالب  نالمدرسة حول مرافق أرلينغتو إدارةجلسة عمل مجلس  –أيلول  ٢٤
 مساًء في مركز سايفكس ٧ستركز جلسة عمل مجلس إدارة المدرسة في الرابع والعشرون من شهر أيلول، والتي ستعقد الساعة 

تسجيل الطالب ، والتي ستقدم نظرة شاملة على كيفية وخطة إقامة الطالب نأرلينغتومرافق جادة واشنطن( على  ٢١١٠التربوي )

الرسمية، وستؤسس للبدء بالتخطيط إلنشاء هذه المرافق. تشكل هذه الجلسة، خطوة أولى نحو  وبناء القدرات في مدارس أرلنغتون

 . ٢٠٢٠بحلول حزيران  تحسين رأس المالخطة  ٢٠٣٠ – ٢٠٢١تطوير 

 . الموقعيمكن مراجعة جلسات اجتماع مجلس اإلدارة على 

 

 

 جلسات تعريفية حول اإلبالغ على أساس المعايير األولية –تشرين األول  ١٥أيلول و ٢٥
فيما خص وضع العالمات والتقارير التي  النهج القائم على المعاييرسيتم خالل هاتين الجلستين إبالغ المجتمعات المحلية حول 

تشرين  ١٥أيلول و ٢٥تين يومي مدرسة ابتدائية. الرجاء المشاركة في هذين الجلس ١١ستستخدمها مدارس أرلينغتون الرسمية في 

 جادة واشنطن(.  ٢١١٠مساًء في مركز سايفكس التربوي ) ٨وحتى  ٧األول، من الساعة 

 
 

 المالحظات على مسودة المبادئ التوجيهية للطالب المتحولين جنسياً في المدارس  إعطاء –أيلول )الموعد النهائي(  ٣٠
ية لفريق عمل مدارس المبادئ التوجيه لمسودةموجودة على الموقع، والتي تتطرق  ستمارة باللغتيناالاقترب الموعد النهائي لتعبئة 

 الرسمية حول الطالب المتحولين جنسياً.  نأرلينغتو

 ٢-جالمدرسة  إدارةتوفر اإلجراءات الخاصة بالمدرسة لفريق العمل واألساتذة بالمبادئ التوجيهية لضمان االمتثال لسياسة مجلس 

. للمزيد من ٢٠٢٠. سيتم وضع النسخة النهائية من المبادئ التوجيهية في بداية عام عدم التمييز –تكافؤ الفرص التعليمية للطالب 

 المعلومات، يمكن االطالع على: 

  موقع مكتب خدمات الطالب -
  تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص التعليمية للطالب المتحولين جنسياً في المدارس إجراءات -

 

 االجتماع التالي لمجلس إدارة مدارس أرلينغتون الرسمية  –تشرين األول  ٣
تشرين األول في مركز سايفاكس التربوي  ٣مساًء بتاريخ  ٧سيعقد االجتماع التالي لمجلس إدارة مدارس أرلينغتون الرسمية الساعة 

 . موقع مجلس اإلدارةجادة واشنطن(. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  ٢١١٠)
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