
تشرین  ٢١ – والسفیرات أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء –مدارس أرلینغتون الرسمیة 
  ٢٠١٩األول/أكتوبر 

 
  

متعلمي اللغة جلسة مجلس إدارة المدرسة حول تقییم برنامج  –تشرین األول  ٢٢ •
 اإلنكلیزیة 

 والثانویة معرفیة حول المدارس المتوسطة جلسات  –تشرین الثاني  ٤وتشرین األول  ٢٨ •
جلسة معرفیة عبر االنترنت واستمارة حول التخطیط لمرحلة التعلیم  –تشرین األول  ٥ •

 ٢٠٢١االبتدائي لعام 
 االجتماع التالي لمجلس اإلدارة  –تشرین الثاني  ٧ •

 

  
 اللغة اإلنكلیزیة  /اتمتعلميجلسة مجلس إدارة المدرسة حول تقییم برنامج  –تشرین األول  ٢٢

جادة واشنطن)،  ٢١١٠مساًء في مركز سایفاكس التربوي ( ٧تشرین األول، الساعة  ٢٢سیعقد مجلس اإلدارة جلسة عمل بتاریخ 
غرض ب تقییمات البرامج التعلیمیة واإلداراتالرسمیة  ونوذلك لنقاش تقییم برنامج متعلمي/ات اللغة اإلنكلیزیة. تعقد مدارس أرلینغت

 . الموقعالتحسین المستمر. یمكن االطالع على جلسة عمل مجلس اإلدارة على 
 

 لمدارس المتوسطة حول احلقة معرفیة  – تشرین الثاني ٤و تشرین األول ٢٨
 

(بتاریخ  المدارس الثانویة)، وحول تشرین األول ٢٨بتاریخ ( ٢٠٢١ – ٢٠٢٠لعامي  المدارس المتوسطةستعقد الحلقة المعرفیة حول 
شمال شارع ستافورد)، وستتضمن  ١٣٠١لیبرتي الثانویة ( –مساًء، في مدرسة واشنطن  ٩و ٧، بین الساعة تشرین الثاني) ٤

م الطلبات واإلجراءات المتعلقة بھا، باإلضافة إلى جلسات معرفیة حول التسجیل، خیارات المدارس ونقل الطلبات، ومواعید تقدی
 المدرس، والموارد المتاحة، وما إلى ذلك. 

 
 ٢٠٢١جلسة معرفیة عبر االنترنت واستمارة حول التخطیط لمرحلة التعلیم االبتدائي لعام  -تشرین الثاني  ٥

، وستفتتح مدرسة ابتدائیة وتضیف ٢٠٢١ألف طالب بحلول العام  ٣٠من المتوقع أن تستقبل مدارس أرلنغتون الرسمیة أكثر من 
 ٥مقاعد إضافیة في المدارس الثانویة. یمكن لألسر المشاركة في جلسة معرفیة على االنترنت باللغتین اإلنكلیزیة او اإلسبانیة بتاریخ 

وعن  ٢٠٢٠تى الیوم عن مرحلة التخطیط للعام تشرین الثاني، وذلك لإلجابة على األسئلة التي وصلت مدارس أرلنغتون الرسمیة ح
 مسار وضع حدود المدارس، والمشاركة في اإلستمارة. 

ئلة أو إرسال األسالرسمیة  نأرلینغتولمدارس  الموقع التفاعليیمكن لألسر وأفراد المجتمع المحلي مراجعة المعلومات على  -
 APSPlans2021#أو متابعة موقع تویتر على الوسم  engage@apsva.us على البرید التالي: 

 ٢٠١٩تشرین األول،  ٣٠تداء من سیتم تحدیث المعلومات األولیة على الموقع التفاعلي لمدارس أرلینغتون الرسمیة سیتم اب -
الموقع على  ٢٠١٩تشرین الثاني،  ٥سیتم تسجیل الجلسة باللغتین اإلنكلیزیة واإلسبانیة، وستكون متاحة للمشاھدة بتاریخ  -

 الفیسبوك، وعلى موقع تلفزیون أرلینغتون التربوي، التفاعلي
تشرین الثاني، على أن الموعد النھائي لتسلیمھا  ٥سیتم توفیر استمارة للمجتمع المحلي باللغتین اإلنكلیزیة واالسبانیة بتاریخ  -

 لتفاعليالموقع اتشرین الثاني، على  ٢٤ھو بتاریخ 
  الموقع التفاعليللمزید من المعلومات، أو للحصول على نسخة من االستمارة، یمكن زیارة 

 
 االجتماع التالي لمجلس اإلدارة  –تشرین الثاني  ٧

جادة واشنطن).  ٢١١٠مساًء في مركز سایفاكس التربوي ( ٧تشرین الثاني الساعة  ٧سیتم عقد الجلسة التالیة لمجلس اإلدارة بتاریخ 
لمتابعة یفیة المشاركة باالجتماع، أو للحصول على جدول العمل والمزید من المعلومات حول ك موقع مجلس اإلدارةیرجى زیارة 

 . االجتماع عبر االنترنت
 
 
		
 


