مدارس أرلينغتون الرسمية – أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء والسفيرات –  4تشرين
الثاني/نوفمبر٢٠١٩
•
•
•
•

مقترحات التخطيط للمرحلة االبتدائية ٥ :تشرين الثاني ،جلسة معرفية عبر االنترنت
واستمارة حول التخطيط لمرحلة التعليم االبتدائي
 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

مقترحات التخطيط للمرحلة االبتدائية ٥ :تشرين الثاني ،جلسة معرفية عبر االنترنت واستمارة حول التخطيط خاصة
بالمجتمع المحلي
تم تقديم مقترحان من قبل مدارس أرلينغتون الرسمية ،ويتم التباحث بهما قبل خريف  ٢٠٢٠حول مسار وضع الحدود؛
ويتطرق هذان المقترحين إلى مساندة بعض المدارس اإلبتدائية في مواجهة بعض التحديات الخاصة بترسيم حدودها .يمكن
للمقترحين أن يخضعا لبعض التحديثات بنا ًء على اإلستشارات التي تقوم بها مدارس أرلينغتون الرسمية مع بعض
المسؤولين/ات ،ومن خالل إشراك المجتمعات المحلية والتي تم البدء بها وستدوم حتى  ٦شباط ٢٠٢٠ ،لحين موعد اتخاذ
قرار مجلس اإلدارة .سيتم األخذ بالتغيرات المستجدة ابتدا ًء من أيلول .٢٠٢١
ابتدا ًء من  ٥تشرين الثاني ،يمكن لألهالي مراجعة الجلسة التي ستعقد عبر اإلنترنت والمشاركة في اإلستمارة الخاصة
بالمجتمع المحلي .الجلسة متوفرة باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية ،وستتضمن معلومات حول التحديات الحالية فيما خص
حدود المدارس ،وستقدم شرحا ً للمقترحين ،وتجيب على أسئلة األهالي التي تم إرسالها حتى اللحظة .للمزيد من المعلومات،
وللمشاركة:
 يمكن مراجعة التحديات الخاصة بحدود المدارس ،والمقترحات لنقل المدارس ،وبعض األسئلة واألجوبة علىالموقع التفاعلي
 مشاهدة الجلسة باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية ،والتي ستكون متاحة للمشاهدة بتاريخ  ٥تشرين الثاني٢٠١٩ ،على الموقع التفاعلي ،تلفزيون أرلينغتون التربوي ،وعلى موقع الفيسبوك
 مشاركة مقترحات أو مالحظات عبر ملئ استمارة للمجتمع المحلي والتي ستكون متوفرة ابتدا ًء من تاريخ ٥تشرين الثاني ،على أن الموعد النهائي لتسليمها هو بتاريخ  ٢٤تشرين الثاني ،على الموقع التفاعلي
 -مراجعة جلسة مجلس اإلدارة بتاريخ  ٦تشرين الثاني حول التخطيط لمستقبل البنى التحتية واحتياجاتها.

 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.

.

