مدارس أرلينغتون الرسمية – أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء والسفيرات –  ٢١تشرين
األول/أكتوبر ٢٠١٩
•
•
•
•
•

 ٤تشرين الثاني– جلسة مسائية تعريفية حول المدارس الثانوية
 ٥تشرين الثاني – جلسة معرفية عبر االنترنت واستمارة حول التخطيط لمرحلة التعليم
االبتدائي لعام ٢٠٢١
 ٦تشرين الثاني – جلسة عمل لمجلس إدارة المدرسة حول التخطيط للسنة المالية ٢٠٢١
–  – ٢٠٣٠خطة تحسين رأس المال
 ٧تشرين الثاني – االجتماع التالي لمجلس اإلدارة
 ١٣تشرين الثاني – جلسة عمل لمجلس اإلدارة حول تقييم برنامج الخدمات للطالب/ات
ذوي/ات االحتياجات الخاصة

 ٤تشرين الثاني– جلسة مسائية تعريفية حول المدارس الثانوية
ستستضيف مدارس أرلينغتون الرسمية جلسة معرفية مسائية حول السنة الدراسية  ،٢٠٢١-٢٠٢٠بتاريخ  ٤تشرين الثاني،
من الساعة  ٧وحتى الساعة  ٩مسا ًء ،في مدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية ( ١٣٠١شمال شارع ستافورد) .وستضم الجلسة
التسجيل ،وخيارات المدارس ونقل الطلبات ،ومهل التسجيل والجلسات المعرفية ،والموارد المتاحة؛ يمكن الحصول على
المزيد من المعلومات عبر هذا الموقع.
 ٥تشرين الثاني  -جلسة معرفية عبر االنترنت واستمارة حول التخطيط خاصة بالمجتمع المحلي
من المتوقع أن تستقبل مدارس أرلنغتون الرسمية أكثر من  ٣٠ألف طالب بحلول العام  ،٢٠٢١وستفتتح مدرسة ابتدائية
وتضيف مقاعد إضافية في المدارس الثانوية .يمكن لألسر المشاركة في جلسة معرفية على االنترنت باللغتين اإلنكليزية او
اإلسبانية بتاريخ  ٥تشرين الثاني ،وذلك لإلجابة على األسئلة التي وصلت مدارس أرلنغتون الرسمية حتى اليوم عن مرحلة
التخطيط للعام  ٢٠٢٠وعن مسار وضع حدود المدارس ،والمشاركة في اإلستمارة.
 يمكن لألسر وأفراد المجتمع المحلي مراجعة المعلومات على الموقع التفاعلي لمدارس أرلينغتون الرسمية أو إرسالاألسئلة على البريد التالي engage@apsva.us :أو متابعة موقع تويتر على الوسم #APSPlans2021
 سيتم تسجيل الجلسة باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية ،وستكون متاحة للمشاهدة بتاريخ  ٥تشرين الثاني ٢٠١٩ ،علىالموقع التفاعلي ،تلفزيون أرلينغتون التربوي ،وعلى موقع الفيسبوك
 الرجاء ملئ استمارة للمجتمع المحلي باللغتين اإلنكليزية واالسبانية والتي ستكون متوفرة ابتدا ًء من تاريخ ٥تشرين الثاني ،على أن الموعد النهائي لتسليمها هو بتاريخ  ٢٤تشرين الثاني ،على الموقع التفاعلي
 ٦تشرين الثاني – جلسة عمل لمجلس إدارة المدرسة حول التخطيط للسنة المالية  – ٢٠٣٠ – ٢٠٢١خطة تحسين
رأس المال
ستعقد مجلس اإلدارة جلسة عمل بتاريخ  ٦تشرين الثاني حول التخطيط للسنة المالية  ٢٠٣٠ – ٢٠٢١ولخطة تحسين رأس
المال والتي ستتطرق الحتياجات المدارس المالية – احتياجات االستثمارات لتحسين أو تطوير البنى التحتية في المدارس –
وذلك في السنوات العشر القادمة .ستبدأ هذه الجلسة الساعة  ٧مسا ًء في مركز سايفاكس التربوي ( ٢١١٠جادة واشنطن)،
ويمكن مراجعتها على الموقع ،وللمزيد من المعلومات ،يمكن زيارة موقع خطة تحسين رأس المالي التفاعلي.
 ٧تشرين الثاني – االجتماع التالي لمجلس اإلدارة
سيتم عقد الجلسة التالية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ٧تشرين الثاني الساعة  ٧مسا ًء في مركز سايفاكس التربوي ( ٢١١٠جادة واشنطن).
يرجى زيارة موقع مجلس اإلدارة للحصول على جدول العمل والمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة باالجتماع ،أو لمتابعة
االجتماع عبر االنترنت.

 ١٣تشرين الثاني – جلسة عمل لمجلس اإلدارة حول تقييم برنامج الخدمات للطالب/ات ذوي/ات االحتياجات الخاصة
سيعقد مجلس اإلدارة جلسة عمل حول تقييم برنامج الخدمات للطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،وذلك بتاريخ  ١٣تشرين
الثاني ،الساعة  ٧مسا ًء ،في مركز سايفاكس التربوي ( ٢١١٠جادة واشنطن) .ستقوم مدارس أرلنغتون الرسمية بتطبيق
برنامج تقييم التعليم واألقسام بغاية التحسين المستمر .يمكن مراجعة الجلسات على الموقع.

