
ات أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء –مدارس أرلينغتون الرسمية   اير   ٢٤  – والسفير    ٢٠٢٠شباط/فير
  

 

•   

•  ،
ً
اير   ٢٥غدا جلسة مجلس اإلدارة حول تقييم الرياضيات والتحديثات حول    –شباط/فبر

 التطور األكاديمي  

اير   ٢٧ • حة للعام  –شباط/فبر انية اإلدارة المقبر ز   ٢٠٢١اجتماع مجلس إدارة المدرسة وعرض مب 
انية  ز  وجلسة العمل األوىل حول المب 

"–آخر مهلة  •
ً
ي   – ٢٠٢٠   استمارة "صوتك يحدث فرقا

ز
  ٢٨ تنتهي فرصة المشاركة ف

اير    شباط/فبر
 
 

 ،
ً
اير   ٢٥غدا  مجلس اإلدارة حول تقييم الرياضيات والتحديثات حول التطور األكاديمي عمل جلسة  –شباط/فير

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

ز
. تعقد  ببث حي جادة واشنطن( ويمكن مشاهدته  ٢١١٠مساًء ف

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

اير   ٢٧ حة للعام   –شباط/فير انية اإلدارة المقير ز وجلسة العمل األوىل حول   ٢٠٢١اجتماع مجلس إدارة المدرسة وعرض مير
انية   ز  المير

ي 
 فز
ً
حة من قبل اإلدارة للعام  ٢٧سيعقد مجلس اإلدارة اجتماعا انية المقبر ز  حول المب 

ً
اير وسيتضمن عرضا ؛ وسيىلي  ٢٠٢١شباط/فبر

ة جلسة عمل حول الموضوع.   بوية )  ٧سيبدأ االجتماع الساعة االجتماع مباشر ي قاعة سايفكس البر
جادة واشنطن(   ٢١١٠مساًء فز

ي 
انية العام الدراسي الجلسة ببث مباشر ويمكن المشاركة فز ز ي  وتواري    خ ان ٢٠٢١. لمعرفة المزيد عن تطور مب 

عقاد جلسات العمل التر
ي أيار/مايو 

انية فز ز  .  ٢٠٢٠ستتم قبل اعتماد المب 
انية العام  ز ، يمكن زيارة الموقع:   ٢٠٢١لمعرفة المزيد حول تطوير مب  ي

 finance/-www.apsva.us/budgetوتاريخها الزمتز
 

انية العام  ز ي شهر آذار/مارس سيعقد مجلس إدارة المدرسة الخطوات التالية حول مب 
ي مركز    ٧)ستبدأ كلها الساعة   ٢٠٢١فز

مساًء. فز
بوي إال إذا تم اإلعالن عن ذلك(:   سايفكس البر

اء )  ١٠  - /ات مجموعة الخبر ي
انية العمل    ٦ –مساًء    ٥آذار/مارس: اجتماع مع موظفز ز مساًء( وجلسة عمل حول مب 

 مساًء(   ٧)  ٢#
انية #  ١٧ - ز    ٣آذار/مارس: جلسة عمل حول المب 
انية #  ٢٤ - ز    ٤آذار/مارس: جلسة عمل حول المب 
انية  ٢٥ - ز اح مدير المدرسة للمب 

   ٢٠٢١آذار/مارس: جلسة استماع عامة حول اقبر
  ٥مساًء باإلضافة إىل جلسة عمل #  ٧:٣٠مساًء وحتر  ٦:٣٠اجتماع مع مدراء اللجان الساعة آذار/مارس:  ٣١ -

 مساًء(.    ٧:٣٠)
 

"  –آخر مهلة 
ً
ي  – ٢٠٢٠استمارة "صوتك يحدث فرقا

ز
اير   ٢٨تنتهي فرصة المشاركة ف ي من الزمن شباط/فير

أيام  ١٠بافر
ي 
"استمارة للمشاركة فز

ً
بوية،  االستمارة  هذه! "صوتك يحدث فرقا كة بانوراما البر ي تراعي الخصوصية وتديرها شر

يوم  متاحة حتر التر
اير   ٢٨ بوي  حول بعض القضايا حيث يمكن لألهل والطالب واألساتذة مشاركة آراؤهم/هن ،  شباط/فبر من مثل المناخ البر

، والصحة العامة واالنخراط.   :  والتعليمي لمن يرغب/ترغب بالحصول عىل وصلة االستمارة ان يطلبها/تطلبها عبر
support+arlingtonva@panoramaed.com . ي ربيع

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