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 .Clarkstonو Stone Mountainتعلن الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب عن ثالثة اجتماعات عامة لمناقشة تعديل دوائر التجمعين 

يبدأ . سابقًا Wadsworthبعد تغيير الموقع المؤقت لمدة عامين ونصف إلى مدرسة  2018يناير  3االبتدائية الجديدة أبوابها في  Rockbridgeومن المتوقع أن تفتح مدرسة 

 .2018أول عام دراسي كامل في المنشأة الدائمة الجديدة في خريف 

 Stoneعالجة االزدحام بالمدارس في تجمعي ونتيجة للمساحة التي توفرت بسبب هذه المنشأة الجديدة ذات المساحة األكبر، يتم التوصية بتعديل دوائر خطوط الحضور لم

Mountain وClarkston . أن تؤثر على مدارس األحياء في هذين التجمعين 2018ويمكن لهذه التوصية بتعديل الدوائر التي من المخطط أن تسري في خريف. 

 

 

 :المدارس المتوسطة التي قد تتأثر
 (Clarkstonفي تجمع )المتوسطة  Freedomمدرسة  ▪
 Stoneفي تجمع )المتوسطة  Stone Mountainمدرسة  ▪

Mountain) 
 

 :المدارس الثانوية التي قد تتأثر
 (Clarkstonفي تجمع )الثانوية  Clarkstonمدرسة  ▪
 Stoneفي تجمع )الثانوية  Stone Mountainمدرسة  ▪

Mountain) 
  

 :المدارس االبتدائية التي قد تتأثر
 (Clarkstonفي تجمع )االبتدائية  Allgoodمدرسة  ▪
 (Clarkstonفي تجمع )االبتدائية  Dunaireرسة مد ▪
 (Stone Mountainفي تجمع )االبتدائية  Hambrickمدرسة  ▪
 (Clarkstonفي تجمع )االبتدائية  Indian Creekمدرسة  ▪
 (Clarkstonفي تجمع )االبتدائية  Jollyمدرسة  ▪
 (Stone Mountainفي تجمع )االبتدائية  Rockbridgeمدرسة  ▪
 (Stone Mountainفي تجمع )االبتدائية  Stone Millمدرسة  ▪

 Stone (Mountainفي تجمع )االبتدائية  Stone Mountainمدرسة  ▪
 

وبانتهاء الجوالت الثالث للمشاركة المجتمعية، يتم تقديم خطة تعديل دوائر بتوصية من . تقود عملية تعديل الدوائر ثالث جوالت من المشاركة المجتمعية الخاصة بشكل متزايد

 .2018المشرف العام ليتم اعتماد ها من قبل المجلس في فبراير 

 :تتقيد جميع التعليقات طوال جميع الجوالت الثالث بمعايير تعديل الدوائر المذكورة أدناه: ملحوظة
 

البرامج الخاصة، أي البرامج التي تخدم احتياجات الطالب  .4

 الخاصة التي تتطلب مساحة إضافية بالصفوف الدراسية
 ضبط الربط بين المدارس .5
 عمليات تتسم بالكفاءة واالقتصادية .6

 

 أنماط السالمة والمرور .1
 يل الدوائر السابقتعد .2
 تماسك األحياء .3

 
 

 (المتوسطة Freedomمساًء بمدرسة  6:30، 2017نوفمبر،  2)الجولة األولى : المشاركة العامة
 :الغرض من هذا االجتماع تداول ومشاركة المعلومات مع المجتمع كما يلي

 
 نظرة عامة على العوامل المتعددة التي تساهم في توصية تعديل الدوائر .1
 قائمة بالمدارس ومناطق الحضور التي قد تتأثر .2
 مشاركة عامة وأولية للمعلومات بين المجتمع بشأن إجراءات ومعايير تعديل الدوائر  .3

 

سيتم الجمع بين جميع التعليقات المتلقاة وبين تحليل العاملين للخروج بخيارات ثالثة . لن يتم تقديم أي خطط للنظر فيها بصورة علنية خالل اجتماع الجولة األولى: ملحوظة

 .سيتم تقديمها للمشاركة والمالحظات المجتمعية في االجتماع الثاني لتعديل الدوائر والتي
 (المتوسطة Freedomمساًء بمدرسة  6:30، 2017نوفمبر،  30)الجولة الثانية : المشاركة العامة

 .عية حول العناصر المتعددة لكل خيارالمالحظات المجتم/الغرض من هذا االجتماع هو تقديم ثالثة خيارات لتعديل الدوائر المحتمل، وللحصول على المشاركات

مه للتعليقات والمشاركات سيتم استخدام التعليقات من اجتماع الجولة الثانية هذا للخروج بخيار واحد بتوصية العاملين لتعديل الدوائر المحتمل، والذي سيتم تقدي: ملحوظة

 .المجتمعية في الجولة الثالثة

 (المتوسطة Freedomمساًء بمدرسة  6:30، 2018يناير،  11)الجولة الثالثة : المشاركة العامة
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 .المالحظات المجتمعية حول هذا الخيار/هذه الجولة الثالثة واألخيرة هو تقديم خيار واحد بتوصية العاملين لتعديل الدوائر المحتمل، وللحصول على المشاركة الغرض من

ولكن هذا الخيار سيكون نتيجة لكافة المشاركات المجتمعية . قدم أي خيار فردي تم تقديمه خالل الجولة الثانيةال ينبغي بالضرورة أن يعكس الخيار الفردي الم: ملحوظة

ال . سينتج عن تقديم أي خيار فردي مشاركة مجتمعية مركزة حول العناصر المحددة للخطة محل الدراسة. المجمعة من الجولتين األولى والثانية، باإلضافة إلى تحليل العاملين

 .يقصد من هذه الخطة أن تكون نهائية

 خطة تعديل الدوائر بتوصية المشرف العام
، سيجري المشرف العام بعض التغييرات التي يراها ضرورية (وخاصةً أحدث خيار بتوصية العاملين)بعد تلقي المالحظات المجتمعية من جميع جوالت المشاركة العامة 

 .رف العام للحصول على اعتماد المجلسويرسل خطة تعديل الدوائر بتوصية المش
 

 (2018فبراير )اعتماد المجلس 
 .2018، وسوف تسري تعديالت منطقة الحضور في خريف 2018يتوقع من أن يتم الحصول على اعتماد المجلس في فبراير 

 

 .للحصول على تفاصيل ومعلومات كاملة www.dekalbschoolsga.org/redistrictingالرجاء زيارة 
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