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 اجتماعات محلية حول التخطيط للمدارس االبتدائية   –كانون األول(    ١٠و  ٩اليوم وغدا

 االبتدائية  للمدارس للتخطيط  استمارة للمجتمع المحلي  –كانون األول/ديسمبر    ١٨-٩ •

 حلقة حوارية حول التخطيط للمدارس االبتدائية   –كانون األول   ١٣ •
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 اجتماع مجلس اإلدارة التالي   –كانون األول   ١٩ •
 
 

( 
ً
 اجتماعات محلية حول التخطيط للمدارس االبتدائية  –كانون األول(    ١٠و  ٩اليوم وغدا

ن   لألرس والمجتمعات المحلية حول    ١٠كانون األول والثالثاء   ٩ستعقد مدارس ارلينغتون الرسمية أيام اإلثني 
ً
كانون األول اجتماعا

احات التخطيط ية )وعبر جلسة عبر  حول نقل بعض المدارس ا  اقبر ن ي أخرى. سيعقد نفس االجتماع باللغة اإلنكلب 
إلبتدائية إل مبانن

نت بتاري    خ   كانون األول(:    ١٦كانون األول وباللغة اإلسبانية بتاري    خ   ١٣االنبر
، الموافق فيه  - ن ي مدرسة سوانسون المتوسطة ) ٨:٣٠ –مساء  ٧كانون األول، من الساعة   ٩اإلثني 

ن
شمال   ٥٨٠٠مساًء: ف

وسيتم تقديم ترجمة للغات االسبانية، األمهرية، العربية والمونغولية، وسيتم نقله مبارسر عل الرابط   –بولفارد واشنطن(  
 . هنا 

(   ١٠١٥مساًء: المكتبة المركزية ) ٨:٣٠ – ٦:٣٠كانون األول، من الساعة   ١٠الثالثاء، الموافق فيه  - شمال شارع كوينسي
–   .)  ويتضمن االجتماع ترجمة للغات االسبانية، العربية، األمهرية والمونغولية )ولن يتم نقله بشكل مبارسر

 
ي تم التقدم بها حتر اآلن،  سيتم خالل هذه االجتماع، تقديم عروض من قبل فريق ا 

لعمل لإلجابة عن أبرز األسئلة واألفكار التر
احات من بعد   حات والمستجدات الخاصة بها. يمكن لألهالي والمجتمع المحلي مشاركة االقبر وتقديم معطيات حول وضع المقبر

. قد ال يستطع فريق العمل اإلجا 
ً
نت الحقا حات عل اإلنبر بة عن كافة األسئلة خالل االجتماع،  العرض وسيتم وضع جميع المقبر

. باإلضافة إل ذلك، ثمة 
ً
ستكون   استمارة جديدة لكن ثمة فرصة لتقديم جميع األسئلة بطريقة مكتوبة، لتتم اإلجابة عليها الحقا

حات.  متاحة م  نذ التاسع من كانون األول لتقديم المزيد من المقبر
 

ي خريف 
سيم الحدود فن حات التخطيط أن تتطرق للتحديات قبل البدء ببر ، وبحيث تضمن بقاء  ، بحيث ٢٠٢٠من شأن مقبر

، وتعمل عل تعزيز قدرة المدارس ومواردها.  ي كل مدرسة مع مجتمعهم المحلي
سيعقد مجلس اإلدارة جلسة استماع   الطالب فن

،  ٣٠عامة بتاري    خ  ي
ي قبل أن يتم تقديمها ل كانون الثانن

اير  ٦تصويت مجلس اإلدارة فن للمزيد من المعلومات، يمكن   . ٢٠٢٠شباط/فبر
 .  وقع التفاعلي المزيارة 

 
 استمارة للمجتمع المحلي للتخطيط للمدارس االبتدائية   –كانون األول/ديسمير   ١٨-٩

حاتثمة استمارة لألهالي والمجتمع المحلي حول  ي أخرى  االبتدائية المدارس نقل بعض التخطيط ل مقبر
، والذي سيكون  إل مبانن

ن  نت بي   عل اإلنبر
ً
ية واالسبانية عل   ١٨و  ٩متاحا ن ن اإلنكلب  يمكن   . الموقع التفاعلي كانون األول، كما يمكن تحميله وطبعه باللغتي 

ي أي مدرسة طل 
ي إل لألهالي فن

ونن يمكن ارسال االستمارات إل   ؛ engage@apsva.usب ارسال االستمارة عبر ارسال بريد الكبر
 من تاري    خ  ٩مكتب الدخول الخاص بأي مدرسة وذلك بحلول الساعة 

ً
 كانون األول.   ١٩صباحا

 
حات التخطيط أن تتطرق للتحديات قبل ا  ي خريف من شأن مقبر

سيم الحدود فن ، وبحيث تضمن بقاء  ، بحيث ٢٠٢٠لبدء ببر
، وتعمل عل تعزيز قدرة المدارس ومواردها.  ي كل مدرسة مع مجتمعهم المحلي

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

ي قبل أن يتم تقديمها ل كانون الثانن
اير  ٦تصويت مجلس اإلدارة فن لمزيد من المعلومات، يمكن  ل . ٢٠٢٠شباط/فبر

 .  الموقع التفاعلي زيارة 
  

 حلقة حوارية حول التخطيط للمدارس االبتدائية    –كانون األول   ١٣
 وحتر الواحدة من بعد الظهر   ١٢كانون األول، من الساعة   ١٣ستعقد مدارس أرلينغتون الرسمية يوم الجمعة الموافق فيه 

ً
ظهرا

نت، وذلك لتقديم العرض الذي تم خالل اجتماعي   عبر االنبر
ً
حات التخطيط للمدارس   ١٠و  ٩اجتماعا كانون األول حول مقبر

ي أخرى. سيقوم فريق العمل باإلجابة عل االبتدائية ونقل بعض المدارس إل مب
ي تم تقديمها انن

حة والتر جميع األسئلة واألفكار المقبر
حتر اللحظة وتقديم أبرز المستجدات حيالها. ستكون العناوين الفرعية متاحة باللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية  

ي ستكون متاحة ابتداًء من تاري    خ  واالسبانية واألوردو. سيحاول الفريق اإلجابة عل اكبر قد
ر من األسئلة باإلضافة إل االستمارات التر

ي حال استخدام تطبيق غوغل كروم أو عبر الهاتف أو األيباد أو من هواتف    ٩
نت فن كانون األول. يمكن الوصول إل الجلسة عبر االنبر
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حات التخطيط أن تتطرق للتحديات  ي خريف  من شأن مقبر

ن
سيم الحدود ف ، وبحيث تضمن بقاء  ، بحيث ٢٠٢٠قبل البدء ببر

، وتعمل عل تعزيز قدرة المدارس ومواردها.  ي كل مدرسة مع مجتمعهم المحلي
ن
سيعقد مجلس اإلدارة جلسة استماع   الطالب ف

،  ٣٠عامة بتاري    خ  ي
ي قبل أن يتم تقديمها ل كانون الثانن

ن
اير  ٦تصويت مجلس اإلدارة ف للمزيد من المعلومات، يمكن   . ٢٠٢٠شباط/فبر

 .  الموقع التفاعلي زيارة 
 
 

 اجتماع محلي حول التخطيط للمدارس المحلية باللغة االسبانية   –كانون األول   ١٦
 للمجتمع المحلي باللغة االسبانية    ١٦سيعقد بتاري    خ 

ً
ي  ٨:٣٠مساًء وحتر الساعة    ٧من الساعة  كانون األول، اجتماعا

ن
مدرسة    ف

ينغز( ٢٠٠كينمور المتوسطة )  ن سبر ي تشمل نقل بعض المدارس االبتدائية  جنوب طريق كارلي 
حات التخطيط التر ، وذلك حول مقبر

ية متوفرة.   ن جمة للغة اإلنكلب 
 إل مدارس أخرى. ستكون البر

ي تم التقدم بها حتر اآلن،  
سيتم خالل هذه االجتماع، تقديم عروض من قبل فريق العمل لإلجابة عن أبرز األسئلة واألفكار التر

احات من بعد  وتقديم معطيات حول وضع  حات والمستجدات الخاصة بها. يمكن لألهالي والمجتمع المحلي مشاركة االقبر المقبر
. قد ال يستطع فريق العمل اإلجابة عن كافة األسئلة خالل االجتماع،  

ً
نت الحقا حات عل اإلنبر العرض وسيتم وضع جميع المقبر

. باإلضافة إل ذلك، ثمة لكن ثمة فرصة لتقديم جميع األسئلة بطريقة مكتوبة، لتتم اإل 
ً
ستكون   استمارة جديدة جابة عليها الحقا

حات.    متاحة منذ التاسع من كانون األول لتقديم المزيد من المقبر
حات التخطيط أن تتطرق للت  ي خريف من شأن مقبر

ن
سيم الحدود ف ، وبحيث تضمن بقاء  ، بحيث ٢٠٢٠حديات قبل البدء ببر

، وتعمل عل تعزيز قدرة المدارس ومواردها.  ي كل مدرسة مع مجتمعهم المحلي
ن
سيعقد مجلس اإلدارة جلسة استماع   الطالب ف

،  ٣٠عامة بتاري    خ  ي
ي قبل أن يتم تقديمها ل كانون الثانن

ن
للمزيد من المعلومات، يمكن   . ٢٠٢٠اير شباط/فبر  ٦تصويت مجلس اإلدارة ف

 .  الموقع التفاعلي زيارة 
 

 اجتماع مجلس اإلدارة التالي   –كانون األول   ١٩
بوي ) 7كانون األول الساعة    19سيعقد مجلس اإلدارة اجتماعه التالي بتاري    خ  ي مركز سايفاكس البر

(.  جادة واشنطن 2110مساًء فن
ي االجتماع، أو مشاهدة االجتماع   موقع مجلس اإلدارةيمكن زيارة  

بنقل مبارسر عل  للحصول عل برنامج العمل وكيفية المشاركة فن
نت  .  االنبر
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