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 John R. Lewisمدرسة▪

ح أبوابها االبتدائية الجديدة التي تفت

2019في أغسطس 

ن تم سيتم تعديل دائرة الطالب الذي▪

إلحاقهم مؤقًتا في مدرسة

Fernbankاالبتدائية ومدرسة

Briar Vista  االبتدائية مرة

أخرى إلى المدارس االبتدائية 

 Cross Keys.بتجمع

مئات المقاعد المتاحة في مدرسة▪

Fernbankاالبتدائية

؟ما سبب تعديل الدوائر

االبتدائية Druid Hillsمدرسة تجمع

مناطق حضور المدارس االبتدائية

التجمع

)منطقة حضور المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة(

)بمقتضى الدعاوى القضائية Emory (ضم

وسيلة إيضاح

األميال

تعديل دائرة مدارس تجمع

Druid Hills االبتدائية

مناطق الحضور الحالية

2018أكتوبر  1

منطقة حضور مدرسة
Fernbankاالبتدائية



ر؟ما سبب تعديل الدوائ

طالًبا من 250يعود حوالي ▪

االبتدائية، Fernbankمدرسة

طالًبا من مدرسة60و

Briar Vista  االبتدائية إلى

 Cross Keysتجمع

 Laurel Ridgeالتكدس بمدرسة▪

ومدرسة (%112)االبتدائية

McLendon (%95)االبتدائية 
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مناطق الحضور الحالية

2018أكتوبر  1

منطقة حضور مدرسة
Fernbankاالبتدائية

االبتدائية Druid Hillsمدرسة تجمع

مناطق حضور المدارس االبتدائية

التجمع
)منطقة حضور المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة(

)بمقتضى الدعاوى القضائية Emory (ضم

وسيلة إيضاح

األميال
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عملية تعديل الدوائر

إجراءات االجتماع المجتمعي▪

الجميع يشارك بالتساوي▪

تبدأ االجتماعات بعرض جماعي كبير▪

نالتقسيم إلى اجتماعات فرعية بعدد محدود من المشاركي▪

مجموعات صغيرة تحت إشراف عاملين مدربين▪

مساواة في اإلجراءات▪

نقاش مركز حول المعايير▪



عملية تعديل الدوائر

الجولة األولى

التعريف 
والمالحظات

2018)أكتوبر  (1

Druid Hills 

المتوسطة

الجولة الثانية

الخيارات البديلة

2018)أكتوبر،  (25

Druid Hills 

المتوسطة

الجولة الثالثة

خطة بتوصية 
العاملين

2018)نوفمبر،  (28

Druid Hills 

المتوسطة

مجلس اإلدارة
القراءة األولية

توصية المشرف العام

2019)يناير  (7

المجمع التعليمي 
 (AIC)اإلداري

مجلس اإلدارة
الموافقة

توصية المشرف العام

2019)فبراير (

المجمع التعليمي 
 (AIC)اإلداري

إلنترنتستشتمل الجوالت األولى والثانية والثالثة على اجتماعات عامة وتعليقات عبر ا
www.dekalbschoolsga.org/redistricting



عملية تعديل الدوائر

2018أكتوبر - 1المتوسطة  Druid Hillsمدرسة-الجولة األولى ▪
رةجمع مساهمات المجتمع في إطار المعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدا :الهدف▪

2018أكتوبر - 25المتوسطة  Druid Hillsمدرسة-الجولة الثانية ▪
جمع مساهمات المجتمع حول خيارات تعديل الدوائر المقدمة بناًء على :الهدف▪

المعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

2018نوفمبر - 28المتوسطة  Druid Hillsمدرسة-الجولة الثالثة ▪
جمع مساهمات المجتمع حول الخطة الموصى بها من قبل العاملين بناءً  :الهدف▪

على المعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة



عملية تعديل الدوائر

نتجت ستسري خطة تعديل الدوائر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة التي▪

2019عن هذه العملية بدًءا من أغسطس 

هم يحق للطالب المنتقلين إلى الصف الخامس االستمرار في مدارس▪

السابقة دون توفير وسائل مواصالت

تعتمد توصية المشرف العام على المالحظات الصادرة من جميع ▪

المقدمة الجوالت الثالثة للمشاركة العامة وقد تختلف تماًما عن الخيارات

)الجولة الثالثة(الليلة 
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تعليقات من الجولة الثالثة

وممرات Cliftonالتخوف العام بشأن حركة السير في طريق▪

Scott Blvdوحول التأثير على مشروعات التطوير المستقبلية

ومركز Briar Vistaإنشاء برنامج مونتيسوري بمدرسة-الخيار األول▪

:Early Learning Centerر يقدم فرًصا إضافية للتعلم المبكر وتوف

.مساعدة أقل لتخفيف التكدس

س يقدم مساعدة أكبر لتخفيف التكد:التركيز على تماسك األحياء-الخيار الثاني▪

واألحياء المجاورة وهو خيار  Medlockويحافظ على تماسك حي

.مفضل عن الخيار األول
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معايير تعديل الدوائر

يحدد تغيير مناطق الحضور  :إعالن سياسة مجلس اإلدارة▪

المدرسي المعايير األساسية والثانوية

المعايير األساسية، بناًء على اللوجستيات▪

القرب الجغرافي▪

السعة التدريسية▪

االلتحاق المتوقع▪

أنه قد ال يتم دوًما إلحاق الطالب بالمدارس األقرب إليهم، حيث :ملحوظة
.يجب أخذ المعايير األخرى في االعتبار



معايير تعديل الدوائر

من خيار المعايير الثانوية، عندما تشير المعايير األساسية ألكثر▪

إجرائي

أنماط السالمة والمرور▪

تعديل الدوائر السابق▪

، اختيار ESOLأي،  (الموازنة بين البرامج الخاصة▪

)المدرسة، وما شابه

ضبط الربط بين المدارس▪

تماسك األحياء▪

عمليات تتسم بالكفاءة واالقتصادية▪
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الخطة الموصى بها من قبل العاملين

:قائمة على مالحظات المجتمع

المخاوف ذات الصلة بحركة السير▪

لي المخاوف ذات الصلة بالتكدس المستقب▪

خاصًة مع التخطيط لعدد كبير من 

مشروعات اإلسكان الجديدة



الخيار الموصى به من قبل العاملين

▪23 :Aطالًبا بمدرسة

Briar Vista

االبتدائية إلى مدرسة

Fernbankاالبتدائية



▪0 :Bطالًبا بمدرسة

Laurel Ridgeاالبتدائية إلى

االبتدائية Briar Vistaمدرسة

▪154 :Cطالًبا بمدرسة

Laurel Ridgeاالبتدائية إلى

االبتدائية Fernbankمدرسة

▪46 :Dطالًبا بمدرسة

McLendon االبتدائية إلى

االبتدائية Fernbankمدرسة

الخيار الموصى به من قبل العاملين



ملخص الخطة الموصى بها من قبل العاملين

الوصف

الخيار الموصى به من قبل العاملين

تحركات 

الطالب

تقليل عدد 
المنشآت 
المتحركة

223-10



االبتدائية BRIAR VISTAبرنامج مونتيسوري بمدرسة

، حسب الخطة الموصى بها من قبل العاملين•

االبتدائية  Briar Vistaستظل مدرسة

.مدرسة حي مع برنامج مونتيسوري الحالي

ر سيكون لدى الطالب المعاد تعيينهم الخيا•

للبقاء في برنامج مونتيسوري بمدرسة

Briar Vista  االبتدائية بدون تقديم

.مواصالت
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مالحظات وآراء المجموعة الصغيرة للجولة الثالثة
الهدف

جمع المساهمات حول المعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

سلسلة أسئلة للنقاش



بناًء على (ما اإليجابيات والسلبيات للخطة الموصى بها من قبل العاملين 1.

؟)مالحظات المجتمع

ما العناصر األخرى ذات الصلة بالمعايير التي وافق عليها مجلس2.

طويره اإلدارة والتي يجب أن يأخذها المشرف العام بعين االعتبار عند ت

للتوصية التي يقدمها إلى مجلس اإلدارة؟

مالحظات وآراء المجموعة الصغيرة للجولة الثالثة
األسئلة



مالحظات وآراء المجموعة الصغيرة للجولة الثالثة
قواعد أساسية

المشرفون هم مشاركون يتحلون بالموضوعية▪

يمكنهم دراسة المساهمة ذات الصلة بالمعايير فقط▪

اهمات تلتزم الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب باستقبال ودراسة كافة المس▪
المالئمة

تية في يجب على العاملين الموازنة بين وجهات النظر المتعددة والقيود اللوجس▪
تطوير الخطط، ومن ثم ال يمكن تلبية جميع المساهمات

الرجاء احترام آراء بعضكم البعض▪

الرجاء كتابة األسئلة على بطاقات مالحظة▪

سيتم الرد على األسئلة عبر موقع ▪
www.dekalbschoolsga.org/redistrictingالويب

http://www.dekalb.k12.ga.us/redistricting


!شكًرا لكم على القدوم

www.dekalbschoolsga.org/redistricting


