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 التعليمية، تحية طيبة وبعد، DeKalb County School Districtالسادة أسرة منطقة 

أتمنى أن يكون الجميع قد قضى عطلة نهاية أسبوع سعيدة وآمنة. كانت ليلة الثالثاء الماضي حافلة، حيث لم يفز فريق أتالنتا  
على استفتاء ضريبة المبيعات المحلية الخاصة   وافقوا DeKalbبريفز بنهائيات كأس العالم فحسب، بل إن ناخبو منطقة 

 ( في المنطقة كذلك. E-SPLOSTبأغراض التعليم )

% على  1( ضريبة استخدام ومبيعات نسبتها E-SPLOSTستفرض ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم )
وات الخمس المقبلة. تعتبر ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض  للسن DeKalbالبضائع والخدمات المشتراة في منطقة 

التعليمية. من المقرر أن يبدأ جمع أموال المرحلة الخامسة من   DCSD( مستمرة بالنسبة لمنطقة E-SPLOSTالتعليم )
دأ جمع أموال  . من المقرر أن يب2022حتى يونيو  2017ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم من يوليو 

. تقدر منطقة 2027وحتى يونيو  2022المرحلة السادسة من ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم من يوليو 
DCSD  مليون دوالر ا من اإليرادات، وأن تمول التحسينات  700                  مليون دوالر ا إلى   660التعليمية أن تجلب الضريبة                                             

 ومشاريع تعزيز البرامج المدرسية. 

، في توفير بيئة تعلم آمنة ونظيفة ومبتكرة لجميع طالبنا. أود أن أشكر فريق العمل  DeKalbنستمر، بدعم ناخبي منطقة س
لدينا والمتطوعين في اللجنة االستشارية لضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم على عملهم الجاد لتعريف المجتمع 

(. كما أتقدم بالشكر لجميع من حضر لقاءاتنا االفتراضية  E-SPLOSTغراض التعليم )بضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأ
 هنا                                                       لالستماع إلى تسجيالت االجتماعات السابقة.  كما ي رجى النقر  هنايرجى النقر المفتوحة بشأن الخطة الرئيسية الشاملة. 

 إلكمال استبيان التغذية المرتدة فيما يتعلق بأصحاب المصلحة المنوطين بالخطة الرئيسية الشاملة. 

( هي اعتماد المجلس لقائمة  SPLOST-Eبالنسبة لبرنامج ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم )الخطوة التالية 
وميزانية مشروع المرحلة الخامسة من ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم. في شهر ديسمبر، سيتم عرض 

التعليم، الموصى بها، على الجمهور، كجزء من مسودة مسودة قائمة مشاريع ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض  
الخطة الرئيسية الشاملة. من المقرر أن يصوت المجلس على قائمة وميزانية مشاريع ضريبة المبيعات المحلية الخاصة  

حلة  . وبمجرد اعتماد قائمة المشاريع، يمكن أن يبدأ العمل على تنفيذ مشاريع المر2022بأغراض التعليم في ربيع عام 
الموقع اإللكتروني يرجى زيارة . 2022الخامسة من ضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم في خريف عام  

المحلية الخاصة بأغراض التعليم لمعرفة المزيد حول ضريبة المبيعات  لضريبة المبيعات المحلية الخاصة بأغراض التعليم
 والمشاريع المقترحة.

 تسليط الضوء على الطالب 

Gianncarlos Briones-Carmona في هذا األسبوع، أسلط الضوء على  ، الطالب بالصف السابع  في هذا األسبوع
كأفضل طالب بالنسبة لمعلمي اللغة اإلنجليزية  Gianncarlos. تم اختيار Peachtree Middle School بمدرسة 

! تم ترشيح 2022-2021للمتحدثين باللغات األخرى في جورجيا، للعام الدراسي   Gianncarlos  من ق بل مديرة مدرسته                      
شاب لطيف وشجاع ورحيم. أنا فخورة بتسليط الضوء على هذا الطالب  Gianncarlos، والتي ذكرت أن Perez السيدة 

! الرائع
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 اختبارات فيروس كوفيد واللقاحات

للموظفين والطالب والمجتمع. سوف  19-عيادة شهرية إلجراء اختبارات ولقاحات فيروس كوفيد DCSDتستضيف منطقة 
نوفمبر،   19تكون اللقاحات المجانية واالختبارات متوفرة لكافة األعمار. ومن المقرر عقد الحدث القادم يوم الجمعة الموافق 

 الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة مساء في مجمع اإلدارة والتعليم، ومقره في  من الساعة
1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA في مركز نقل   19-. يتوفر اختبار فيروس كوفيد

Doraville Transportation Center  ومركز نقلDCSD’s Department of Transportation   ومركز نقل
Panthersville Transportation Center لمزيد من المعلومات، زر .www.freecovidtesting.us/dekalb . 

والموظفين في   Doraville United Elementary                            أيض ا ألولياء أمور طالب مدرسة  19-يتوفر اختبار فيروس كوفيد
،  Emory، بالتعاون مع قسم طب األطفال في كلية الطب بجامعة MedCura Healthالعيادة المدرسية. توفر عيادة 

                                  مساء . نشكر شركائنا في المجتمع في  2           صباح ا حتى   8                                                             اختبار ا مجاني ا يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع، من الساعة 
MedCura Health طب األطفال للمساعدة في خدمة موظفينا وأولياء األمور. لمزيد من المعلومات، يرجى النقر  وقسم

 .هنا

 استبيان المجتمع بشأن االعتماد

                                                                                     حالي ا لعملية تجديد االعتماد. ويتضمن جزء من هذه العملية جمع مالحظات من أصحاب المصالح.   DCSDتخضع منطقة 
ندعوكم للمشاركة في استبيان أصحاب المصالح من العائالت والمجتمع. سوف يتم استخدام نتائج هذا االستبيان، إلى جانب  

 للمنطقة. أعمال أصحاب المصالح، في عملية تجديد االعتماد 

يتوفر استبيان أصحاب المصالح من العائالت والمجتمع باللغات التالية:  األمهرية، والعربية، والبنغالية، والبورمية، والصينية،  
واإلنجليزية، والفرنسية، والهندية، والصومالية، واإلسبانية، والسواحيلية، والتولوجية، واليغرانية، والفيتنامية. يعتبر االستبيان 

دقائق. يمكنك الحصول على االستبيان من خالل الرابط التالي:    10ويستغرق استكماله حوالي   سري
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

الخاص بنا وموقع الويب للمدرسة للتعرف على آخر المعلومات حول أخبار المنطقة. أتمنى  موقع الويبيرجى مواصلة زيارة 
                       أن تحظوا بأسبوع  عظيم!

 مع خالص التقدير، 

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 
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