
ات أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء –مدارس أرلينغتون الرسمية   ٢٠١٩ديسمير / كانون االول  ١٦ – والسفير
   

 اجتماع محلي حول التخطيط للمدارس المحلية باللغة االسبانية   –كانون األول   ١٦البارحة:  •

ي  •
ي ف 
استمارة المجتمع المحلي حول التخطيط للمدارس  –كانون األول   ١٨التاري    خ النهائ 
 االبتدائية 

 اجتماع مجلس اإلدارة التالي  –كانون األول   ١٩ •

ي  •
  ٢٠٢٠استعراض أبرز مستجدات شهر كانون الثائ 

 
 

 اجتماع محلي حول التخطيط للمدارس المحلية باللغة االسبانية   –كانون األول   ١٦البارحة: 
 للمجتمع المحلي باللغة االسبانية    ١٦عقد يوم البارحة، الموافق فيه بتاري    خ 

ً
مساًء وحتى   ٧من الساعة كانون األول، اجتماعا

ي  ٨:٣٠الساعة 
ينغز( ٢٠٠مدرسة كينمور المتوسطة ) ف  ي تشمل نقل ، وذلك حول مقبى جنوب طريق كارلي   سبر

حات التخطيط التى
ية متوفرة.   جمة للغة اإلنكلب    بعض المدارس االبتدائية إل مدارس أخرى. ستكون البى

 
 تم خالل االجتماع: 

ي تم التقدم بها حتى اآلن.  -
 تقديم عروض من قبل فريق العمل لإلجابة عن أبرز األسئلة واألفكار التى

حات والمستجدات الخاصة بها.  -  تقديم معطيات حول وضع المقبى
 نقاشات محددة مع بعض أعضاء المجتمعات المحلية  -

 
كن ثمة فرصة لتقديم جميع األسئلة بطريقة مكتوبة، لتتم قد ال يستطع فريق العمل اإلجابة عن كافة األسئلة خالل االجتماع، ل

. باإلضافة إل ذلك، ثمة 
ً
حات استمارة جديدةاإلجابة عليها الحقا كانون   ١٨حتى تاري    خ   ستكون متاحة لتقديم المزيد من المقبى

 األول. 
ي خريف 

سيم الحدود ف  حات التخطيط أن تتطرق للتحديات قبل البدء ببى ، وبحيث تضمن بقاء ، بحيث ٢٠٢٠من شأن مقبى
، وتعمل عل تعزيز قدرة المدارس ومواردها.  ي كل مدرسة مع مجتمعهم المحلي

س اإلدارة جلسة استماع  سيعقد مجل الطالب ف 
،  ٣٠عامة بتاري    خ  ي

ي قبل أن يتم تقديمها ل كانون الثائ 
اير  ٦تصويت مجلس اإلدارة ف  للمزيد من المعلومات، يمكن   . ٢٠٢٠شباط/فبر

 . لي الموقع التفاعزيارة 
 

  
ي 
 استمارة للمجتمع المحلي للتخطيط للمدارس االبتدائية  –كانون األول/ديسمير   ١٨الموعد النهائ 

ي لملء 
حاتاستمارة لألهالي والمجتمع المحلي حول الموعد النهائ  ي أخرى االبتدائيةنقل بعض المدارس التخطيط ل مقبى

، إل مبائ 
ي 
ية واالسبانية عل  ا وطبعه  االستمارة كانون األول، كما يمكن تحميل  ١٨هو ف  ي أي   . الموقع التفاعلي باللغتي   اإلنكلب  

يمكن لألهالي ف 
ي إل 

وئ    ؛engage@apsva.usمدرسة طلب ارسال االستمارة عبر ارسال بريد الكبى
ح ي خريف من شأن مقبى

سيم الحدود ف  ، وبحيث تضمن بقاء ، بحيث ٢٠٢٠ات التخطيط أن تتطرق للتحديات قبل البدء ببى
، وتعمل عل تعزيز قدرة المدارس ومواردها.  ي كل مدرسة مع مجتمعهم المحلي

سيعقد مجلس اإلدارة جلسة استماع   الطالب ف 
،  ٣٠عامة بتاري    خ  ي

ي تصويت مجلقبل أن يتم تقديمها ل كانون الثائ 
اير  ٦س اإلدارة ف  للمزيد من المعلومات، يمكن   . ٢٠٢٠شباط/فبر

 . الموقع التفاعلي زيارة 
 
 
 اجتماع مجلس اإلدارة التالي  –كانون األول   ١٩

بوي ) 7كانون األول الساعة   19سيعقد مجلس اإلدارة اجتماعه التالي بتاري    خ  ي مركز سايفاكس البى
(. جادة واشنطن 2110مساًء ف 

ي االجتماع، أو مشاهدة االجتماع  موقع مجلس اإلدارةيمكن زيارة 
بنقل مباشر عل للحصول عل برنامج العمل وكيفية المشاركة ف 

نت  . االنبى
 

ي 
  ٢٠٢٠استعراض أبرز مستجدات شهر كانون الثائ 

ي نظرة ألبرز مستجدات 
ي  مجالس إدارة المدارس وجلسات العملمطلع العام القادم، كل ف 

بوي ف  ي مركز سايفاكس البى
ستقعد ف 

 الساعة  ٢١١٠
ً
 ساًء، إال إذا تم اإلعالن عكس ذلك: م ٧جادة واشنطن، وستبدأ عموما

: اجتماع مجلس إدارة المدارس والذي سيتضمن معلومات حول   ٩ ي
  رس االبتدائيةالتخطيط للمداكانون الثائ 

ي   ١٣
، والطالب بي   صفوف  أصواتكم/كن تهمنا حول  ٢٠٢٠شباط: استمارة  ٢٨ –كانون الثائ   ٤لألساتذة والمعلمات واألهالي

ي والثانوي. 
 ابتدائ 
، بما فيه تقييم برنامج الرياضيات  ١٦ : جلسة عمل لمجلس اإلدارة حول األداء األكاديمي ي

 كانون الثائ 
: اجتماع مجلس اإلدارة   ٢٣ ي

 كانون الثائ 
: جلسة مجلس اإلدارة مع المجلس االستشاري حو   ٢٨ ي

 ل التعليم كانون الثائ 
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: جلسة استماع مجلس اإلدارة حول   ٣٠ ي
عقد  تالطقس، س)إذا ما تم إلغاؤها بسبب عوامل  التخطيط للمدارس االبتدائيةكانون الثائ 

 ( ٢٠٢٠شباط،  ٦مساًء بتاري    خ  ٦:٣٠الجلسة الساعة 
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