
ات أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء –مدارس أرلينغتون الرسمية   ين  ٢٥  – والسفير   تشر
 
   ٢٠١٩نوفمي  / الثان

 
  

 

/ة  المهلة النهائية لتقديم  – األول/ديسمب  كانون   ٢ • حات حول وظيفة جديدة يشغرها كببر مقبر
ن التنوع، المساواة والدمج  موظفير

 اجتماع مجلس اإلدارة التالي   –كانون األول/ديسمب    ٥ •

اجتماعات محلية وجلسات عب    –كانون األول/ديسمب    ١٢-٩احفظوا/احفظن التاري    خ،  •
نت للتخطيط للمدرسة االبتدائية    اإلنبر

 جلسة عمل لمجلس اإلدارة حول األداء األكاديمي   –  األول/ديسمب  كانون   ١٠ •
 

 
    – كانون األول/ديسمي    ٢

 
/ة موظفير  التنوع، المساواة  لتقديم  الموعد النهان حات حول وظيفة جديدة يشغرها كبير مقير

 والدمج
/ات   حات من األهالي والمجتمع المحلي لصياغة أسئلة المقابالت أثناء تقييم مقدمي تبحث مدارس أرلينغتون الرسمية عن مقبر

ن التنوع، المساواة والدمج. يمكن المشاركة عب   /ة موظفير كانون    ٢، وذلك بحلول يوم تعبئة االستمارةالطلبات لشغر وظيفة كببر
ي كانون  

ن
 عن تقديم التقارير للمراقب العام ومن المتوقع أن يزاول/تزاول عمله/ها ف

ً
. سيكون شاغر/ة الوظيفة مسؤوال األول/ديسمب 

/يناير  ي
: ٢٠٢٠الثانن equity-www.apsva.us/engage/diversity-. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع التالي

.feedback/-officer-inclusion 
 
   اجتماع مجلس اإلدارة التال   – كانون األول/ديسمي    ٥

ي ) ٧كانون األول/ديسمب  الساعة    ٥سيعقد اجتماع مجلس اإلدارة التالي بتاري    خ 
ي مركز سايفكس الثقافن

جادة    ٢١١٠مساًء، فن
ي   صفحة مجلس اإلدارة(. يمكن زيارة  واشنطن

للحصول عل برنامج العمل أو للمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة فن
نتاالجتماع، أو مشاهدة   عب  اإلنبر

ً
ا  .  االجتماع مباشر

 
 جلسة عمل لمجلس اإلدارة حول األداء األكاديم    –كانون األول/ديسمي     ١٠

ي مركز سايفكس    ١٠اء يوم من مس  ٧وذلك الساعة سيعقد مجلس اإلدارة جلسة عمل حول األداء األكاديمي 
كانون األول/ديسمب  فن

بوي )  ي جادة واشنطن(. يمكن مراجعة أعمال الجلسة عل   ٢١١٠البر
ونن  .  الموقع اإللكبر

 
نت للتخطيط للمدرسة   –كانون األول/ديسمي     ١٢-٩احفظوا/احفظن التاري    خ،  اجتماعات محلية وجلسات عي  اإلنير

 االبتدائية  
ن عل  االطالع يمكن  حير ي أخرى بحيث تقوم مدارس  االبتدائية  يناقشا نقل بعض المدارس مقبر

الرسمية بالتطرق   غنتون يرل أ إل مبانن
ي خريف 

ي كل مدرسة مع  ٢٠٢٠لبعض التحديات قبل البدء بتطوير خطة ترسيم حدود المدارس فن
، وبحيث تضمن بقاء الطالب فن

حات األهالي والمجتمعات المحلية أساسية إلعداد النسخ  ، وتعمل عل تعزيز قدرة المدارس ومواردها. تعد مقبر مجتمعهم المحلي
ح)ات ي  النهائية للمقبر

ي سيتم تقديمها لتصويت مجلس اإلدارة فن
اير  ٦( والتر  .  ٢٠٢٠شباط/فب 

 
 كيف يمكن المشاركة:  

ن عل  االستمارةالرجاء تعبئة  - ن والمتاحير حير ية أو اإلسبانية( حول هذين المقبر ن ،  صفحة مدارس أرلنغتون الرسمية )باإلنكلبر
ي 
ي فن
،   ٢٤وذلك قبل الموعد النهان  ي

ين الثانن  ٢٠١٩تشر
حات استخدام   - حات حول أية قضايا خاصة بالتفاعل مع مدارس  نموذج المقبر أرلينغتون    الموجود عل الموقع لمشاركة مقبر

 الرسمية 
-  : ي التالي

ونن يد اإللكبر حات او مالحظات عل الب   engage@apsva.usارسال رسائل او مقبر
 

نت   ي اجتماع محلي أو عب  اإلنبر
 المشاركة فن

o شمال بولفارد واشنطن(  ٥٨٠٠: مدرسة سوانسون المتوسطة ) ٨:٣٠وحتر  ٧كانون األول من الساعة   ٩ –  
نت   يتضمن االجتماع ترجمة للغات االسبانية، واألمهرية، العربية، والمنغولية، وسيتم بث الجلسة عب  االنبر

o يتضمن االجتماع ترجمة   –( شمال شارع كوينسي  ١٠١٥: المكتبة المركزية ) ٨:٠٠ – ٦:٣٠كانون األول،   ١٠
 للغات االسبانية، األمهرية، العربية والمنغولية  

o وحتر  ١٢كانون األول، من الساعة   ١٣ 
ً
نت )سيتم مشاركة التفاصيل   ١ظهرا من بعد الظهر: جلسة عب  اإلنبر

 )
ً
 الحقا
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o ن    ٢٠٠المتوسطة )   : مدرسة كينمور ٨:٣٠مساًء وحتر الساعة    ٧كانون األول، من الساعة    ١٦ جنوب طريق كارلير
ينغز(   ية   –سب  ن جمة متوفرة للغات االسبانية واإلنكلبر  البر

 :  school-elementary-2020-for-engage/planning/www.apsva.us-للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع التالي
.process/-boundary 
 
 جلسة عمل لمجلس اإلدارة حول األداء األكاديم    –كانون األول/ديسمي     ١٠

ي مركز سايفاكس   ٧كانون األول/ديسمب  الساعة   ١٠وذلك بتاري    خ  األكاديمي سيعقد مجلس اإلدارة جلسة عمل حول األداء 
ن
مساًء ف

بوي )  نتعل جلسة العمل    االطالعجادة واشنطن(. يمكن   ٢١١٠البر  .  عب  اإلنبر
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