
  ٢٠١٩أيلول،  ١٦ –أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء  –الرسمية  نمدارس أرلينغتو

 
  

اجتماع مجلس إدارة المدرسة  –أيلول  ١٩ •

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

الطالب 

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

المتحولين جنسياً في المدارس 

 تحديث حول معلومات الطالب عبر االنترنت  •

 

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة  –أيلول  ١٩
القيادة. سيعقد سيتضمن اجتماع مجلس إدارة المدرسة موضوع شهر التراث االسباني وتقدير الطالب/الطالبات المثاليين/ات في مجال 

 جادة واشنطن(.  ٢١١٠مساًء في مركز سايفكس التربوي ) ٧االجتماع الساعة 

للحصول على جدول العمل، وكيف يمكن المشاركة في اجتماع مجلس اإلدارة، واالطالع  مجلس إدارة المدرسةالرجاء زيارة موقع 

 لى االجتماعات وجلسات العمل.  ع

 

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

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

 . ٢٠٢٠بحلول حزيران  تحسين رأس المالخطة  ٢٠٣٠ – ٢٠٢١تطوير 

 . الموقعيمكن مراجعة جلسات اجتماع مجلس اإلدارة على 

 

 المالحظات على مسودة المبادئ التوجيهية للطالب المتحولين جنسياً في المدارس  إعطاء –أيلول )الموعد النهائي(  ٣٠
المبادئ التوجيهية لفريق عمل  لمسودةأيلول، والتي تتطرق  ٣٠موجودة على الموقع ويمكن تعبئتها بحلول  استمارة باللغتينثمة 

 الرسمية حول الطالب المتحولين جنسياً.  نمدارس أرلينغتو

 ٢-جالمدرسة  إدارةان االمتثال لسياسة مجلس توفر اإلجراءات الخاصة بالمدرسة لفريق العمل واألساتذة بالمبادئ التوجيهية لضم

. للمزيد من ٢٠٢٠وضع النسخة النهائية من المبادئ التوجيهية في بداية عام . سيتم 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 -

 

 نترنت تحديث حول معلومات الطالب عبر اال
 ParentVueفي  موقع عملية التحقق السنويةالرجاء من األهالي تحديث المعلومات حول الطالب عبر 
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