
ات أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء –مدارس أرلينغتون الرسمية      ٢٠٢٠ آذار/مارس ٩  – والسفير
  

 لمجلس اإلدارة الخاص بالموازنة   ي   التالي  ي   االجتماع –آذار/مارس  ١٧و  ١٠ •

 اجتماع مجلس اإلدارة التالي   –آذار/مارس   ١٢ •

حة من قبل مدير مدارس أرلينغتون   –آذار/مارس   ٢٥ • انية المقير  جلسة استماع عامة حول المي  

 APSGoالمواصالت الخاصة بمدارس أرلينغتون الرسمية استمارة  -نيسان/أبريل   ٣ممتدة حتر  •

 
 
 لمجلس اإلدارة الخاص بالموازنة    ير  التالي  ير  االجتماع  –آذار/مارس  ١٧و  ١٠

بوي )  ١٧و  ١٠التاليي   لمجلس اإلدارة الخاصي   بالموازنة بتاري    خ سيعقد االجتماعي    ي مركز سايفكس الير
 
جادة    ٢١١٠آذار/مارس ف

مساًء بنقاش مع مجموعة    ٥آذار/مارس الساعة   ١٠ ستبدأ الجلسة بتاري    خ. ببث مباش  واشنطن( كما يمكن حضور االجتماع 
احة الساعة  ي مدارس أرلينغتون الرسمية، يتبعه بعد االسير

 
/ات ف /ات التابعة للموظفي   مساًء، جلسة العمل الخاصة    ٧االستشاريي  
انية  مساًء.  ٦:٣٠آذار/مارس، وذلك الساعة  ١٧بالموازنة. سيعقد االجتماع التالي بتاري    خ  للمزيد من المعلومات حول تطوير مي  

، يمكن زيارة الموقع ٢٠٢١العام  ي
 .  وتاريخها الزمت 

 
 اجتماع مجلس اإلدارة التالي   –آذار/مارس  ١٢

بوي ) ٧آذار/مارس الساعة  ١٢سيعقد اجتماع مجلس اإلدارة التالي بتاري    خ  ي مركز سايفكس الير
 
جادة واشنطن(.   ٢١١٠مساًء ف

ي االجتماع، يمكن 
 
ببث  ، كما يمكن حضور االجتماع زيارة الموقع للمزيد من المعلومات حول برنامج العمل أو كيفية المشاركة ف

 . مباش  
 
حة من قبل مدير مدارس أرلينغتون   –آذار/مارس  ٢٥ انية المقير  جلسة استماع عامة حول المير 

حة من قبل مدير مدارس أرلينغتون للعام  سيعقد مجلس اإلدارة جلسة  انية المقير   ٧وذلك الساعة    ٢٠٢١استماع عامة حول المي  
بوي )آذار/  ٢٥مساًء من يوم  ي مركز سايفكس الير

لإلطالع عىل   مجلس اإلدارة موقع  جادة واشنطن(. يمكن مراجعة   ٢١١٠مارس ف 
نت.    برنامج العمل، وكيفية المشاركة باالجتماعات وبجلسة االستماع، وكيفية المشاركة عير اإلنير

 
 APSGoاستمارة المواصالت الخاصة بمدارس أرلينغتون الرسمية  -نيسان/أبريل  ٣ممتدة حتر 

ي  
ي استمارة خاصة بالمواصالت والتنقل، والتر

يرجر من األش والطالب من صفوف الحضانة وحتر الصف العاش  المشاركة ف 
ية واالسب ٣ستستمر حتر    باللغات العربية واألمهرية والمونغولية )يرجر  نيسان/أبريل. االستمارة متاحة باللغتي   اإلنكلي  

ً
انية، وورقيا

ي من شأنها أن تساعد إدارة مدارس أرلينغتون  
طلب نسخة من إدارة المدرسة(. تهدف االستمارة إل جمع البيانات والمعلومات التر

، وتح ي قد تزيد من األمان، وتخفف من ازدحام السي 
ي تطوير خططها وبرامجها التر

ي محيط  الرسمية ف 
سن من نوعية الهواء ف 

 .  يمكن الحصول عىل المزيد من المعلومات عىل الموقع الخاص بذلكالمدارس. 
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