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 ۲۰۲۲أیلول 

        
 
حدد مجلس مدرسة مقاطعة لودون سلسلة من االجتماعات لتسھیل مراجعة مناطق االلتحاق بالمدارس الثانویة في أشبورن ووسط لودون 

الحالیة لمدرسة   الحدود   Broad Run High School / Farmwell Station Middle School ، Dominionوشرق لودون.  
High School / Seneca Ridge Middle School    مدرسة ،Heritage High School / Harper Park Middle School    ،

.  مدرسة لوبتون سیمبسون اإلعدادیة ، مدرسة بارك فیو الثانویة / مدرسة ستیرلینغ  Loudoun County High School / Jومدرسة  
د الثانویة / مدرسة بیلمونت ریدج المتوسطة ، المتوسطة ، مدرسة بوتوماك فولز الثانویة / مدرسة ریفر بیند الثانویة ، مدرسة ریفرسای

مدرسة ستون بریدج الثانویة / مدرسة تریلساید المتوسطة ومدرسة توسكارورا الثانویة / مدرسة سمارتز میل المتوسطة  ستتم مراجعتھ 
 في عملیة منطقة الحضور. 

 اجتماع منطقة حضور المدارس الثانویة  الوقت  التاریخ 
 نظرة عامة على منطقة حضور مجلس إدارة المدرسة  مساءا  6:30 2022أكتوبر  13الخمیس 
 جلسة إحاطة للموظفین وحضور مجلس إدارة المدرسة  مساءا  6:30 2022أكتوبر  18الثالثاء 
 جلسة عمل منطقة حضور مجلس إدارة المدرسة  مساءا  6:30 2022نوفمبر  1الثالثاء 

 جلسة إحاطة للموظفین وحضور مجلس إدارة المدرسة  مساءا  6:30 2022نوفمبر  9األربعاء 
 جلسة عمل منطقة حضور مجلس إدارة المدرسة  مساءا  6:30 2022نوفمبر  14االثنین 
مراجعة مجلس المدرسة لتوصیات منطقة الحضور في المدارس الثانویة (عنصر   مساءا  6:30 *  2022نوفمبر  29الثالثاء 

 معلومات) 
 جلسة إحاطة للموظفین وحضور مجلس إدارة المدرسة  مساءا  6:30 2022دیسمبر  6الثالثاء 
 اعتماد مجلس المدرسة لمناطق االلتحاق بالمدارس الثانویة  مساءا  6:30 *  2022دیسمبر  13الثالثاء 

 * االجتماع العادي لمجلس إدارة المدرسة  
 

) وستبث مباشرةً  Education Court ، Ashburn  21000ستُعقد جمیع االجتماعات في مبنى إدارة المدارس العامة في مقاطعة لودون (
على موقع مدارس   مشاھدتھا عبر البث المتزامن عبر الویب، باإلضافة إلى إمكانیة    Verizon Fios 43وقناة    Comcast 18على قناة  

 )  .LCPSمقاطعة لودون العامة (
 
سیتم نشر جمیع معلومات وبیانات منطقة الحضور ، عندما تصبح متاحة (بما في ذلك خطط منطقة الحضور المحتملة التي یتم النظر فیھا  

 .2022ویب عملیة تغییر منطقة الحضور في المدارس الثانویة في خریف ا من قبل مجلس المدرسة) ، في صفحة أو مراجعتھ
 
. 2022دیسمبر    13الثالثاء الموافق  من المقرر أن یتبنى مجلس إدارة المدرسة أي تغییرات في منطقة الحضور بالمدارس الثانویة یوم   

یتم تشجیع التعلیقات العامة والتوصیة بھا طوال عملیة تغییر منطقة الحضور ؛  سیتم مشاركة جمیع المراسالت والمعلومات الواردة من 
  LCPSمع مجلس إدارة المدرسة.  یجب إرسال المالحظات المكتوبة إلى قسم التخطیط وخدمات نظم المعلومات الجغرافیة    أفراد الجمھور

 أو إرسالھا بالبرید إلى العنوان المذكور في أعلى ھذه الرسالة.  LCPSPLAN@LCPS.ORG على 
    
 
 

 كیفیة التحدث في جلسات االستماع العامة في منطقة الحضور 
ستتاح ألفراد المجتمع والمواطنین المھتمین الفرصة لمخاطبة مجلس إدارة المدرسة في تواریخ جلسة االستماع العامة لمنطقة 

في  دیسمبر. على الرغم من أنھا مفتوحة للمجتمع ، لن یتم أخذ التعلیقات العامة  6نوفمبر و   9أكتوبر و   18 -الحضور 
 األمسیات المجدولة كعمل  جلسات بین مجلس المدرسة والموظفین. 

 
المتحدثون مدعوون للتسجیل مسبقًا في المواعید المحددة لجلسات االستماع العامة من خالل الخیارات الموضحة في صفحة  

یُطلب من األشخاص تقدیم أسمائھم وعنوانھم ورقم ھاتفھم باإلضافة إلى المنظمة  س   .LCPS Citizen Participationالویب 
 الممثلة ، إن وجدت. 

 
یجب على المتحدثین قصر التعلیقات على الوقت الذي یخصصھ رئیس مجلس إدارة المدرسة واإلعالن عنھ قبل فترة التعلیق   

 ) دقائق لكل متحدث. 5األعمال ، ولكن ال یتجاوز خمس (  العام.  یحدد الرئیس الوقت بناًء على عدد المتحدثین وجدول
 
 
 
 

 على اإلنترنت للحصول على إشعار بإلغاء االجتماع أو تأجیلھ. LCPSفي حالة الطقس السیئ ، یرجى مراجعة موقع 
 
نوع من اإلعاقة من أجل أن   یجب على أولئك الذین یحتاجون إلى المساعدة في الترجمة / الترجمة الشفویة أو وسائل الراحة المعقولة ألي 

یكونوا قادرین على المشاركة بشكل ھادف في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة أو جلسات االستماع العامة ، االتصال بمكتب المشرف على  
إلى مساعدة   ) أیام على األقل  إلى اإلجتماع.  سیتم مضاعفة وقت التحدث للمتحدثین الذین یحتاجون3قبل ثالثة (  1020-252-571الرقم  

 الترجمة / الترجمة الفوریة عند الطلب.
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