
ات أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء –مدارس أرلينغتون الرسمية   اير   ١٠  – والسفير    ٢٠٢٠شباط/فير
  

 

اير   ١١ • جلسة عمل مجلس اإلدارة حول التطورات السنوية/ التخصيصات المالية    –شباط/فبر
ن رأس المال  ٢٠٣٠-٢٠٢١للعام   وخطة تحسي 

اير   ٢٠ •  اجتماع مجلس اإلدارة التالي  –شباط/فبر

اير   ٢٥ • جلسة مجلس اإلدارة حول تقييم الرياضيات والتحديثات حول التطور    –شباط/فبر
 األكاديمي  

اير ش  ٢٨جارية المفعول حتى  • "  –باط/فبر
ً
   استمارة "صوتك يحدث فرقا

 
  

اير   ١١ وخطة   ٢٠٣٠- ٢٠٢١جلسة عمل مجلس اإلدارة حول التطورات السنوية/ التخصيصات المالية للعام  –شباط/فير
ن رأس المال    تحسير

ي ستتضمن التطورات السنوية والتخصيصات   ١١من مساء يوم  ٦:٣٠سيعقد مجلس اإلدارة جلسة عمل الساعة 
اير والتى شباط/فبر

ن رأس المالمن خطة   ٢٠٣٠- ٢٠٢١المالية لألعوام  ي ) تحسي 
بوي الطابق الثانن ي مركز سايفكس البى

ن
  ٢١١٠. ستعقد الجلسات ف

 . ببث مباش  جادة واشنطن(؛ ال يمكن التعليق عىل مجريات الجلسة من قبل الحضور، لكن يمكن مشاهدتها  
 
اير   ٢٠  اجتماع مجلس اإلدارة التالي   –شباط/فير

اير الساعة  ٢٠سيعقد مجلس إدارة المدرسة اجتماعه التالي يوم الخميس الموافق فيه  بوي   ٧شباط/فبر ي مركز سايفكس البى
ن
مساًء ف

ي االجتماع،  للحصول عىل برنامج العمل و   موقع مجلس إدارة المدرسةجادة واشنطن(. يرجر زيارة   ٢١١٠)
لمعرفة كيفية المشاركة فن

 .  ببث مباش  أو مشاهدة االجتماع  
 
اير   ٢٥  مجلس اإلدارة حول تقييم الرياضيات والتحديثات حول التطور األكاديمي عمل جلسة  –شباط/فير

ي ستعقد يوم 
كز جلسة عمل مجلس اإلدارة التى نامج الرياضيات والتحديث  األكاديمي المتعلق   ٢٥سبى اير عىل تقييم البر شباط/فبر
بوي )   ٧به. ستعقد جلسة العمل الساعة  ي مركز سايفكس البى

. تعقد  ببث جي جادة واشنطن( ويمكن مشاهدته  ٢١١٠مساًء فن

امج واألقسام التعليميةمدارس أرلينغتون الرسمية  ن المستمر.   تقييم للبر  بهدف التحسي 
 

اير   ٢٨مستمرة لغاية     ٢٠٢٠استمارة   –شباط/فير
 
 حول صوتك يحدث فرقا

 لمدارس أرلينغتون الرسمية 
ً
ي  – أراؤكم/كن مهمة جدا

"استمارة الرجاء المشاركة فن
 
يوم االستمارة متاحة حتى  ! "صوتك يحدث فرقا

اير   ٢٨ ، والصحة العامة واالنخراط.  حول بعض القضايا ،  شباط/فبر بوي والتعليمي تجدر اإلشارة إل أن  من مثل المناخ البى
بوية" ي تدري  ها "بانوراما البى

ي وحتى    اإلجابات عىل االستمارة ستبقى شية من قبل الجهة التى
وذلك للطالب من صفوف الرابع ابتدان 

:  الثانوي، باإلضافة إل األساتذة/ات واألهل. لمن يرغب/ترغب با  لحصول عىل وصلة االستمارة ان يطلبها/تطلبها عبر
support+arlingtonva@panoramaed.com . ي ربيع

للمزيد من المعلومات، يمكن  . ٢٠٢٠سيتم تقديم التقرير بالنتائج فن
 :  survey-matters-voice-www.apsva.us/engage/your-/2020زيارة الموقع التالي

 
  

 

https://www.apsva.us/engage/preparing-for-the-2021-30-capital-improvement-plan-cip/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/watch-school-board-meetings/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/
https://www.apsva.us/planning-and-evaluation/evaluation/
https://www.apsva.us/planning-and-evaluation/evaluation/
https://www.apsva.us/planning-and-evaluation/evaluation/
mailto:support+arlingtonva@panoramaed.com
http://www.apsva.us/engage/your-voice-matters-survey-2020/

