
ات أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء –مدارس أرلينغتون الرسمية   / يناير      ٢٠  – والسفير ي
 
   ٢٠٢٠كانون الثان

    

/يناير   ٢٢ • ي
ي   ٢٥و  كانون الثان 

منتديات المجتمع المحلي حول البحث عن مدير/ة    – كانون الثان 
 عام/ة

/يناير    ٢٣ • ي
 اجتماع مجلس اإلدارة التالي   –كانون الثان 

/يناير    ٢٤ • ي
نت للتخطيط للمدارس اإلبتدائية   –كانون الثان   جلسة عبر اإلنبر

/يناير    ٢٨ • ي
 جلسة عمل مجلس اإلدارة مع المجلس االستشاري حول التعليم   –كانون الثان 

/يناير    ٣٠ • ي
 االبتدائية حول التخطيط للمدارس جلسة استماع عامة –كانون الثان 

اير  ٢٨جارية المفعول حتر  • "  –شباط/فبر
ً
   استمارة "صوتك يحدث فرقا

 
/يناير و   ٢٢ ي

 
ي   ٢٥كانون الثان

 
اإلضافة إىل استمارة   –  منتديات المجتمع المحلي حول البحث عن مدير/ة عام/ة  – كانون الثان
 ألعضاء/عضوات المجتمع المحلي 

ي جلسة مفتوحة يومي  
 
/يناير لمشاركة معطيات    ٢٥و ٢٢نشّجع أعضاء/عضوات المجتمع المحلي واألهالي للمشاركة ف ي

كانون الثان 
 : ي شخص المدير/ة الجديد/ة. ستكون االجتماعات عل الشكل التالي

 
ي تود المجتمعات المحلية أن تكون ف

 حول الخصائص التر
نغز.   ٢٠٠نية(: مدرسة كينمور المتوسطة، مساًء: )باللغة االسبا   ٧الساعة  ٢ك ٢٢ -  جنوب شارع كالير  سببر
ي الثانوية،  ٧الساعة  ٢ك  ٢٢  -

نر  ، شمال شارع ستافورد ١٣٠١مساًء: مدرسة ليبر
: مدرسة وايكفيلد الثانوية،   ١٠الساعة  ٢ك ٢٥ -

ً
 ، جنوب شارع دينويدي ١٣٢٥صباحا

:  ١٠الساعة  ٣ك ٢٥ -
ً
ي صباحا

 فاكيشير  الين   ٤١٠٠هام المتوسطة،    مدرسة دورون 
نتتجدر اإلشارة إل أنه ثمة    ٢وستبقر مستمرة حتر تاري    خ  لألهالي وأعضاء المجتمع المحلي بعدة لغات استمارة عل اإلنبر

اير  ي االجتماعات أعاله.  و ، شباط/فبر
رت المشاركة ف 

ّ
ي حال تعذ

حات ف  ي تقديم مقبر
 ف 
ً
 يمكن من خاللها المشاركة أيضا

  ، نامج المفصل وجلسات الحوار المعمقة، يمكن زيارة المواقع التفاعلي صفحة البحث عن مدير/ة  للمزيد من المعلومات حول البر
 .  عام/ة مدارس أرلينتون

 
/يناير    ٢٣ ي

 اجتماع مجلس اإلدارة التاىلي  –كانون الثان 
ي مركز سايفكس    ٢٣من مساء يوم الخميس الموافق فيه   ٧سيعقد مجلس اإلدارة اجتماعه التالي الساعة 

/يناير ف  ي
كانون الثان 

بوي )  للحصول عل جدول العمل ومعلومات حول كيفية   صفحة مجلس إدارة المدرسةجادة واشنطن(. يمكن زيارة   ٢١١٠البر
ي االجتماع، أو مشاهدة االجتماع  

 .  بنقل حي التحدث ف 
 
/يناير    ٢٤ ي

نت للتخطيط للمدارس اإلبتدائية   –كانون الثان   جلسة عير اإلنير
نت بير  الساعة   عبر اإلنبر

ً
 يوم    ١:٣٠وحتر   ١٢:٣٠ستعقد مدارس أرلينغتون الرسمية اجتماعا

ً
/يناير لمراجعة    ٢٤ظهرا ي

كانون الثان 
حات الم التحليل المقارن ي قدمها المدير حول التخطيط للمدارس االبتدائية ومقبر

ي تم تقديمها  للتوصيات التر
جتمع المحلي التر

ي ستصل بحلول  
. الرجاء    ٢٢حتر تاريخه. سيجيب فريق العمل قدر اإلمكان عن أسئلة األهالي والمجتمع المحلي التر ي

كانون الثان 
ي  
ون  يد اإللكبر .  APSPlans2021#باستخدام وسم    APSVirginiaأو عبر التوتبر  engage@apsva.us تقديم األسئلة عبر البر

ي ستبقر متاحة لمن يرغب/ترغب بمشاهدتها  
سيتم ترجمة المحتوى إل عدة لغات وستتم اإلجابة عن األسئلة خالل الجلسة، والتر

. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة 
ً
 .  الموقع التفاعلي الحقا

 
/يناير    ٢٨ ي

 جلسة عمل مجلس اإلدارة مع المجلس االستشاري حول التعليم   –كانون الثان 
ي مركز    ٢٨مساًء من يوم   ٦سيعقد مجلس اإلدارة جلسة عمل مع المجلس االستشاري حول التعليم الساعة 

ي ف 
كانون الثان 

بوي ) نتجادة واشنطن(. يمكن حضور االجتماع  ٢١١٠سايفكس البر  .  عبر االنبر
 

/يناير    ٣٠ ي
 جلسة استماع عامة حول التخطيط للمدارس االبتدائية  –كانون الثان 

ي    ٣٠مساًء من تاري    خ   ٧الساعة  التخطيط للمدارس االبتدائية سيعقد مجلس اإلدارة جلسة استماع عامة حول 
/يناير ف  ي

كانون الثان 
بوي )  إذا ما تم إلغاء االجتماع ألسباب متعلقة بالطقس، فسينعقد االجتماع بتاري    خ بديل  جادة واشنطن(.   ٢١١٠مركز سايفكس البر

ي 
اير  ٦ف  معلومات   صفحة مجلس اإلدارةتتضمن . وذلك قبل اجتماع مجلس اإلدارة المقرر عقده حول هذه المبادرة  شباط/فبر

نت.  حول برامج ال ي جلسة االستماع العامة وكيفية المشاركة عبر االنبر
 عمل، وكيفية المشاركة ف 

 
اير   ٢٨مستمرة لغاية     ٢٠٢٠استمارة   –شباط/فير

 
 حول صوتك يحدث فرقا

/ات  تشّجع مدارس أرلينغتون الرسمية  لألهالي والطالب من صفوف الرابع وحتر الثانوي، باإلضافة إل الموظفير 
 واألساتذة/المعلمات المشاركة  

ً
اير   ٢٨" وذلك بحلول يوم ٢٠٢٠باستمارة "صوتك يحدث فرقا احات  شباط/فبر ، للحصول عل اقبر

، والصحة العامة واالنخراط.    بوي والتعليمي ر اإلشارة إل أن اإلجابات عل االستمارة ستبقر  تجدحول المواضيع من مثل المناخ البر
ي أرسلت  

بوية"، والتر ي تدري  ها "بانوراما البر
 بريدرسية من قبل الجهة التر

ً
وني ا  لألهالي بتاري    خإلكبر

ً
/يناير مع رابط    ١٣ ا ي

كانون الثان 
  : survey-matters-voice-www.apsva.us/engage/your-لالستمارة؛ للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع التالي

2020/ 
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