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 Anna Hillالسيدة 
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 التعليمية، DeKalb County Schoolالسادة أسرة منطقة 
 

يسعدني أن أرحب بعودة طالبنا إلى المباني المدرسية صباح الغد للتعلم المباشر وجًها لوجه بعد عام واحد من التباعد. فأنا ما 
وألولئك الذين سيبقون في الوضع االفتراضي كذلك.   زلت متحمسةً لهذا العام الدراسي، متحمسةً لعودة طالبنا إلى المدارس، 

ونلتزم أنا وموظفّي بتقديم تجربة تعليمية ناجحة وعالية الجودة لطالبنا وعائالتهم، رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس 
 . 19-كوفيد

 
التعلم.  ونؤكد مرة أخرى على أهمية   وسنستمر في جعل سالمة الجميع أهم أولوياتنا مع تطور التعليم وأثناء إعادة هيكلة عملية

اتباع طالبنا الستراتيجيات تقليل االنتشار التي حددتها مراكز السيطرة على األمراض لضمان سالمة مجتمعنا المدرسي.  من 
بدًءا من التباعد  التعليمية DeKalb County School Districtحفاظ على سالمة منطقة ال فضلك اقرأ هنا عن كيفية 

الخاصة بنا باإلضافة إلى  ،صفحة إعادة الفتح الجسدي وحتى غسل اليدين.  يمكنك العثور على هذه المعلومات أيًضا على 
مثل 19-ارد األخرى والترجمات. نشكركم على تشجيع طالبنا على اتباع بروتوكوالت السالمة المتعلقة بفيروس كوفيدالمو

 ارتداء األقنعة، وهو أمر إلزامي في المدارس، وإبقاء أطفالكم في المنزل عندما يشعرون أنهم ليسوا بصحة جيدة. 
 

ء الطالب ونموهم األكاديمي.  لقد عانى بعض طالبنا من فقدان التعلم أثناء  إن تكوين عالقة قوية بين عائالتنا وطالبنا يعزز أدا
التعليمية بسد ثغرات التحصيل ومساعدة جميع طالبنا على  DeKalb County School Districtالجائحة وتلتزم منطقة 

للتعامل مع التحديات التي  التطور من الناحية األكاديمية واالجتماعية. يرجى االتصال بمدرسة طفلك للحصول على الدعم 
 تواجهك، سواء كانت تحديات أكاديمية أو اجتماعية عاطفية، قد يكون طفلك قد مر بها أثناء الجائحة. 

 
أنا ممتنة جًدا للعائالت التي تصنع فارقًا في حياة أطفالهم ومجتمعنا المدرسي كل يوم. وأنا واثقة أننا سنستمر في العمل سويًا  

 طقة التعليمية لالرتقاء نحو األفضل وللسمو بطالبنا. بصفتنا ممثلي المن
 

 خالص تحياتي، 
 

 Cheryl Watson-Harrisالسيدة 
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