
ات أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء –مدارس أرلينغتون الرسم�ة  �ن  ١٨ – والسف�ي ي ���
  ٢٠١٩نوفم�� / الثاين

 
  

ي  ١٩هذا المساء، الثالثاء،  •
�ن الثاين  االجتماع التا�ي لمجلس اإلدارة  –���

ي  •
ي �ن

ي  ٢٢الموعد النهايئ
�ن الثاين   ٢٠٢١-٢٠٢٠استمارة حول رزنامة العام الدرا�ي  –���

ون�ة حول  • حاتكم/كن ع�� اجتماع للمجتمع المح�ي أو ع�� جلسة إل��� شاركوا/شاركن مق��
حات لنقل بعض المدارس االبتدائ�ة   مق��

ي  •
/ة  – األول/د�سم�� كانون   ٢الموعد النهايئ حات حول وظ�فة جد�دة �شغرها كب�ي مق��

ن التن�ع، المساواة والدمج  موظفني
 مجلس اإلدارة حول األداء األ�اد��ي جلسة عمل ل – األول/د�سم�� كانون   ١٠ •

 
ي  ١٩الثالثاء، 

�ن الثاين  االجتماع التا�ي لمجلس اإلدارة  –���
، الساعة  ١٩س�عقد االجتماع التا�ي لمجلس إدارة المدرسة يوم الثالثاء الموافق ف�ه  ي

�ن الثاين ي مركز سا�فا�س  ٦:٣٠���
مساًء، �ن

�وي ( ي لال  موقع مجلس اإلدارة). �مكن ز�ارة جادة واشنطن ٢١١٠ال��
طالع ع� برنامج العمل ومعلومات حول ك�ف�ة المشاركة �ن

نتاالجتماع، أو لمشاهدة   . االجتماع �شكل مبا�� ع� اإلن��
  

ي 
ي �ن

ي  ٢٢الموعد النهايئ
�ن الثاين   ٢٠٢١-٢٠٢٠استمارة حول رزنامة العام الدرا�ي  –���

/ات حول رز �س� مدارس أرلينغتون الرسم�ة لحشد معط�ات من قبل  ن . وعل�ه، نرجو ٢٠٢١-٢٠٢٠ة السنة الدراس�ة مانالمسؤولني
حات  احاتهم/هن ع� ثالثة مسودة مق�� نتمن أفراد المجتمع المح�ي واألها�ي تقد�م اق�� ، وذلك بحلول يوم ع�� إستمارة ع� اإلن��

٢٢  . ي
�ن الثاين ي شهر كانون  ���

ي س�صوت عليها مجلس اإلدارة �ن ستكون مختلفة عن  األول/د�سم�� الرجاء أخذ العلم أن الرزنامة الي�
:  االستمارةع� توص�ف مسودات الرزنامات، ولتعبئة  لالطالعهذە النسخ.  وللم��د من المعلومات، ير�� ز�ارة الموقع التا�ي
calendar/-21-2020-year-www.apsva.us/engage/school 

 
 

حات لنقل بعض المدارس  ون�ة حول مق�� حاتكم/كن ع�� اجتماع للمجتمع المح�ي أو ع�� جلسة إل��� شاركوا/شاركن مق��
 االبتدائ�ة 

ن إلطالع ع� �مكن ا حني ي أخرى بح�ث تقوم مدارس ارلغنتون مق��
الرسم�ة بالتطرق  يناقشا نقل بعض المدارس اإلبتدائ�ة إ� مباين

ي خ��ف 
ي كل مدرسة مع ٢٠٢٠لبعض التحد�ات قبل البدء بتط��ر خطة ترس�م حدود المدارس �ن

، و�ح�ث تضمن بقاء الطالب �ن
، وتعمل ع� تع��ز قدرة المدارس ومواردها.  حات األها�ي والمجتمعات المحل�ة أساس�ة إلعداد النسخ مجتمعهم المح�ي تعد مق��

ح(ات ي النهائ�ة للمق��
ي سيتم تقد�مها لتص��ت مجلس اإلدارة �ن اير  ٦) والي�  . ٢٠٢٠شباط/ف��

 
 ك�ف �مكن المشاركة: 

ن ع�  - ن والمتاحني حني �ة أو اإلسبان�ة) حول هذين المق�� ن ، صفحة مدارس أرلنغتون الرسم�ةالرجاء تعبئة اإلستمارة (باإلنكل�ي
ي 

ي �ن
،  ٢٤وذلك قبل الموعد النهايئ ي

�ن الثاين ���٢٠١٩ 
حاتاستخدام  - حات حول أ�ة قضا�ا خاصة بالتفاعل مع مدارس أرلينغتون  نموذج المق�� الموجود ع� الموقع لمشاركة مق��

 الرسم�ة
-  : ي التا�ي

وين �د اإلل��� حات او مالحظات ع� ال��  engage@apsva.usارسال رسائل او مق��
 

نت  ي اجتماع مح�ي أو ع�� اإلن��
 المشاركة �ن

ي جلسة يوم الجمعة الموافق ف�ه  -
ة ع� موقع الف�سبوك �ن ي  ٢٢�مكن مشاهدة ف�ديو سيتم بثه بصورة مبا��

�ن الثاين ���
ي اجتماعات المجتمع المح�ي بالتوار�ــــخ التال�ة: ٢٠١٩

 ، أو المشاركة �ن
o شمال بولفارد واشنطن)  ٥٨٠٠ا�سون المتوسطة (: مدرسة سو ٨:٣٠وحي�  ٧كانون األول من الساعة   ٩– 

نت   يتضمن االجتماع ترجمة للغات االسبان�ة، واألمه��ة، الع���ة، والمنغول�ة، وسيتم بث الجلسة ع�� االن��
o ١٠١٥: المكتبة المرك��ة (٨:٠٠ – ٦:٣٠كانون األول،   ١٠  ( يتضمن االجتماع ترجمة  –شمال شارع ك��ن�ي

 مه��ة، الع���ة والمنغول�ة للغات االسبان�ة، األ 
o نت (سيتم مشاركة التفاص�ل  ١ظهرا� وحي�  ١٢كانون األول، من الساعة   ١٣ من بعد الظهر: جلسة ع�� اإلن��

 (
�
 الحقا

o ن جنوب ط��ق   ٢٠٠: مدرسة كينمور المتوسطة (٨:٣٠مساًء وحي� الساعة  ٧كانون األول، من الساعة   ١٦ كارلني
�نغ جمة متوفرة ل –ز) س�� �ة ال�� ن  لغات االسبان�ة واإلنكل�ي

 :  school-elementary-2020-for-www.apsva.us/engage/planning-للم��د من المعلومات، �مكن ز�ارة الموقع التا�ي
.s/proces-boundary 

https://www.google.com/maps/search/2110+Washington+Blvd?entry=gmail&source=g
https://www.apsva.us/school-board-meetings/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/watch-school-board-meetings/
https://www.apsva.us/engage/school-year-2020-21-calendar/
http://www.apsva.us/engage/school-year-2020-21-calendar/
https://www.apsva.us/engage/planning-for-2020-elementary-school-boundary-process/
https://www.apsva.us/engage/planning-for-2020-elementary-school-boundary-process/
https://www.apsva.us/engage/engage-aps-online-feedback/
mailto:engage@apsva.us
http://www.apsva.us/engage/planning-for-2020-elementary-school-boundary-process/
http://www.apsva.us/engage/planning-for-2020-elementary-school-boundary-process/


 
ي 

ن التن�ع، المساواة والدمج –كانون األول/د�سم��   ٢الموعد النهايئ /ة موظفني حات حول وظ�فة جد�دة �شغرها كب�ي  مق��
/ات  حات من األها�ي والمجتمع المح�ي لص�اغة أسئلة المقابالت أثناء تقي�م مقد�ي تبحث مدارس أرلينغتون الرسم�ة عن مق��

ن التن�ع، المساواة والدمج. �مكن المشاركة ع�� الطلبات لشغر  /ة موظفني كانون   ٢، وذلك بحلول يوم تعبئة االستمارةوظ�فة كب�ي
. س�كون شاغر/ة الوظ�فة مسؤوًال عن تقد�م التقار�ر للم ي كانون األول/د�سم��

راقب العام ومن المتوقع أن يزاول/تزاول عمله/ها �ن
/يناير  ي

: ٢٠٢٠الثاين yequit-www.apsva.us/engage/diversity-. للم��د من المعلومات، �مكن ز�ارة الموقع التا�ي
.feedback/-officer-inclusion 
 
 

 جلسة عمل لمجلس اإلدارة حول األداء األ�اد��ي  –كانون األول/د�سم��   ١٠
ي مركز سا�فكس  ١٠من مساء يوم  ٧وذلك الساعة س�عقد مجلس اإلدارة جلسة عمل حول األداء األ�اد��ي 

 كانون األول/د�سم�� �ن
�وي ( ي جادة واشنطن). �مكن مراجعة أعمال الجلسة ع�  ٢١١٠ال��

وين  . الموقع اإلل���
 

 
  
 

 

https://www.apsva.us/engage/diversity-equity-inclusion-officer-feedback/
http://www.apsva.us/engage/diversity-equity-inclusion-officer-feedback/
http://www.apsva.us/engage/diversity-equity-inclusion-officer-feedback/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/

