
تشرین  ۱۲ – والسفیرات أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء –مدارس أرلینغتون الرسمیة 
  ۲۰۱۹نوفمبر/الثاني

 
  

جلسة عمل لمجلس اإلدارة حول تقییم برنامج  –تشرین الثاني  ۱۳غداً الموافق فیھ  •
 الخدمات للطالب/ات ذوي/ات االحتیاجات الخاصة

 االجتماع التالي لمجلس اإلدارة  –تشرین الثاني  ۱۹الثالثاء،  •
-۲۰۲۰استمارة حول رزنامة العام الدراسي  –تشرین الثاني  ۲۲الموعد النھائي في  •

۲۰۲۱  
تعرفوا/تعرفن وشاركوا/شاركن باستمارة حول  –تشرین الثاني  ۲٤الموعد النھائي في  •

 مقترحات لنقل بعض المدارس اإلبتدائیة 
 

 لس اإلدارة حول تقییم برنامج الخدمات للطالب/ات ذوي/ات االحتیاجات الخاصةجلسة عمل لمج –تشرین الثاني  ۱۳
تشرین  ۱۳، وذلك بتاریخ برنامج الخدمات للطالب ذوي االحتیاجات الخاصةسیعقد مجلس اإلدارة جلسة عمل حول تقییم 

بتطبیق جادة واشنطن). ستقوم مدارس أرلنغتون الرسمیة  ۲۱۱۰مساًء، في مركز سایفاكس التربوي ( ۷الثاني، الساعة 
 . الموقعن مراجعة الجلسات على بغایة التحسین المستمر. یمك برنامج تقییم التعلیم واألقسام

 
 االجتماع التالي لمجلس اإلدارة  –تشرین الثاني  ۱۹الثالثاء، 

مساًء، في مركز  ٦:۳۰تشرین الثاني، الساعة  ۱۹سیعقد االجتماع التالي لمجلس إدارة المدرسة یوم الثالثاء الموافق فیھ 
لإلطالع على برنامج العمل ومعلومات حول  موقع مجلس اإلدارة). یمكن زیارة جادة واشنطن ۲۱۱۰سایفاكس التربوي (

 . باشر على اإلنترنتاالجتماع بشكل مكیفیة المشاركة في االجتماع، أو لمشاھدة 
 

  ۲۰۲۱-۲۰۲۰استمارة حول رزنامة العام الدراسي  –تشرین الثاني  ۲۲الموعد النھائي في 
. ۲۰۲۱-۲۰۲۰تسعى مدارس أرلینغتون الرسمیة لحشد معطیات من قبل المسؤولین/ات حول رزمانة السنة الدراسیة 

عبر إستمارة على اتھم/ھن على ثالثة مسودة مقترحات وعلیھ، نرجو من أفراد المجتمع المحلي واألھالي تقدیم اقتراح
. الرجاء أخذ العلم أن الرزنامة التي سیصوت علیھا مجلس اإلدارة في شھر كانون الثاني ستكون مختلفة عن ھذه اإلنترنت

مسودات الرزنامات، ولتعبئة اإلستمارة وللمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع التالي: النسخ. لإلطالع على توصیف 
calendar/-21-2020-year-www.apsva.us/engage/school 

 
 

تعرفوا/تعرفن وشاركوا/شاركن باستمارة حول مقترحات لنقل بعض المدارس  –تشرین الثاني  ۲٤الموعد النھائي في 
 اإلبتدائیة 

قوم مدارس ارلغنتون الرسمیة بالتطرق یناقشا نقل بعض المدارس اإلبتدائیة إلى مباني أخرى بحیث ت مقترحینیمكن اإلطالع على 
، وبحیث تضمن بقاء الطالب في كل مدرسة مع ۲۰۲۰لبعض التحدیات قبل البدء بتطویر خطة ترسیم حدود المدارس في خریف 

 مجتمعھم المحلي، وتعمل على تعزیز قدرة المدارس ومواردھا. ثمة العدید من الطرق لتفعیل ھذا المسار، ومواجھة التحدیات التي
 ، ومراجعة ھذین المقترحین، وذلك عبر:تواجھھا مدارس أرلینغتون الرسمیة

 للمزید من المعلومات، ولإلطالع على الخط الزماني لتفعیل ذلك الصفحة التفاعلیةزیارة  -
  اإلسبانیةأو  اإلنكلیزیةاإلطالع على بعض الوثائق التفاعلیة باللغتین  -
 دقائق یشرح السیاق العام  ٥مدتھ  فیدیومشاھدة  -
دقیقة والتي ستقدم معلومات وأجوبة من قبل األھالي والمجتمعات  ۳۰لمدة  جلسة تفاعلیة على اإلنترنتالمشاركة في  -

 المحلیة (النسخة اإلسبانیة قید اإلعداد) 
، وذلك قبل صفحة مدارس أرلنغتون الرسمیةى الرجاء تعبئة اإلستمارة (باإلنكلیزیة أو اإلسبانیة) حول ھذین المقترحین والمتاحین عل

. یمكن مراجعة ھذین المقترحین بناًء على المعطیات والمقترحات من قبل األھالي ۲۰۱۹تشرین الثاني،  ۲٤الموعد النھائي في 
. للمزید من المعلومات، ۲۰۲۱. أي تغیرات سوف یتم تطبیقھا في أیلول ۲۰۲۰شباط/فبرایر،  ٦ء المجتمع المحلي قبل تاریخ وأعضا

school-elementary-2020-for-s/engage/planningwww.apsva.u-یمكن زیارة الموقع التالي: 
 .process/-boundary 
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