
ات أبرز المستجدات الخاصة بالسفراء –مدارس أرلينغتون الرسمية    ٢٠٢٠ آذار/مارس ٢ – والسفير
  

 APSGoبدء استمارة المواصالت الخاصة بمدارس أرلينغتون الرسمية  – ٢٠٢٠آذار/مارس  ٢اليوم:  •

 جلسة العمل الثانية  –االجتماع التالي لمجلس اإلدارة الخاص بالموازنة  –آذار/مارس  ١٠ •

 اجتماع مجلس اإلدارة التالي  –آذار/مارس  ١٢ •
 

 
 

 APSGoبدء استمارة المواصالت الخاصة بمدارس أرلينغتون الرسمية  – ٢٠٢٠آذار/مارس  ٢اليوم: 
ي 
، والتى أطلقت مدارس أرلينغتون الرسمية استمارة خاصة بالمواصالت والتنقل لألرس من صفوف الحضانة وحتى الصف العارسر

ي من شأنها أن تساعد إدارة  ٣آذار/مارس وحتى  ٢ستستمر من 
نيسان/أبريل. تهدف االستمارة إل جمل البيانات والمعلومات التى

ي تطوير خ
، وتحسن من نوعية مدارس أرلينغتون الرسمية ف  ي قد تزيد من األمان، وتخفف من ازدحام السير

ططها وبرامجها التى
 باللغات العربية واألمهرية والمونغولية )يرجى 

ً
ية واالسبانية، وورقيا ي محيط المدارس. االستمارة متاحة باللغتير  اإلنكلير 

الهواء ف 
 . يمكن الحصول عىل المزيد من المعلومات عىل الموقع الخاص بذلكطلب نسخة من إدارة المدرسة(. 

 
 
 

 جلسة العمل الثانية  –االجتماع التالي لمجلس اإلدارة الخاص بالموازنة  –آذار/مارس  ١٠
ي جلسته الثانية بتاري    خ 

بوي )  ١٠سيعقد اجتماع مجلس اإلدارة الخاص بالموازنة ف  ي مركز سايفكس اليى
جادة  ٢١١٠آذار/مارس ف 

ي مدارس  ٥الجلسة الساعة  ستبدأ . ببث مبارسر واشنطن( كما يمكن حضور االجتماع 
/ات ف  مساًء بنقاش مع مجموعة االستشاريير 

احة الساعة  جلسة العمل الخاصة بالموازنة. ستعقد جلسات أخرى خاصة بالموازنة مساًء،  ٧أرلينغتون الرسمية، يتبعه بعد االسيى
ي تواري    خ 

اح المد ٣١و ٢٤و ١٧ف  انية العام آذار/مارس، باإلضافة إل جلسة استماع عامة حول اقيى ، وذلك ٢٠٢١ير العام لمير 
انية العام آذار/مارس.  ٢٥بتاري    خ  ، يمكن زيارة الموقع ٢٠٢١للمزيد من المعلومات حول تطوير مير  ي

 . وتاريخها الزمت 
 
 
 

 اجتماع مجلس اإلدارة التالي  –آذار/مارس  ١٢
بوي )   ٧آذار/مارس الساعة    ١٢سيعقد اجتماع مجلس اإلدارة التالي بتاري    خ   ي مركز سايفكس اليى

جادة واشنطن(. للمزيد   ٢١١٠مساًء ف 
ي االجتماع، يمكن 

 . ببث مبارسر ، كما يمكن حضور االجتماع زيارة الموقعمن المعلومات حول برنامج العمل أو كيفية المشاركة ف 

  
  
  

 

https://www.apsva.us/aps-go/apsgo-2020-surveys/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/
https://www.apsva.us/budget-finance/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/
https://www.apsva.us/school-board-meetings/watch-school-board-meetings/

