
  التقسيمبشأن إعادة   (ACPS) تحديث من مدارس العامة في مدينة اإلسكندرية

جادة في  بصورةترسيم الدوائر االنتخابية. وبدأت العملية هي بصدد  (ACPS)مدينة اإلسكندرية فإن المدارس العامة في ، تعلمكما قد 

رسم الخرائط الجغرافية إلعادة رسم الحدود. ومن المتوقع أن يتم على العمل ب التقسيمإعادة مراجعةتعندما بدأت لجنة  (سبتمبرأيلول )

الحدود الجديدة حيز سوف تدخل و. 2017عام )يناير( من المراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس المدرسة في أواخر كانون الثاني 

 .2019-2018لعام الدراسي في االتنفيذ 

 ن نسمع منكم خالل جميع مراحل العملية.جيمع االجتماعات مفتوحة للعامة. نريد أ

 الرجاء مشاركتنا في منتدى أو أكثر من

 التقسيممنتديات مجتمع إعادة 

 G.W. Middle School Media Center (اإلعالممركز ) بعد الظهر 5:30   :أكتوبر19
     1005 Mt. Vernon Avenue, Alexandria, VA 22301 

 

 Francis C. Hammond Cafeteria (كافتيريا)  ءمسا 7:00   أكتوبر: 20
           4646 Seminary Road, Alexandria, VA 22304 

 

 G.W. Middle School Media Center )مركز اإلعالم( بعد الظهر   5:30   نوفمبر: 14
        1005 Mt. Vernon Avenue, Alexandria, VA 22301 
 

  John Adams Cafeteria (كافتيريا)    مساء 7:00   نوفمبر: 15
     5651 Rayburn Avenue, Alexandria, VA 2231 

 

 إطالع/شاركابق على 
ج مدرالمدرستك في تقسيم الإعادة  مراجعةجنة التقسيم، اتصل بممثل لعملية إعادة لإلطالع على آخر التطورات فيما يتعلق ب

 www.acps.k12.va.us/redistricting/review.phpاسمه على الرابط 
 

على الرابط والتحديثات  عقد االجتماعات إخطاراتيمكنك أيضا إضافة اسمك للحصول على 
.va.us/redistricting/www.acps.k12  نحن نحاول 703-619-8408 على الرقم أو ترك رسالة على الخط الساخن .

 ACPSk12@ساعة. يمكنك أيضا متابعة التحديثات على تويتر 48الرد على جميع الرسائل في غضون 
#BetterBoundaries  

 .شكرا لك على العمل معنا لضمان نجاح كل طالب

 

http://www.acps.k12.va.us/redistricting/review.php
http://www.acps.k12.va.us/redistricting/
http://www.acps.k12.va.us/redistricting/


ACPS Redistricting Update  

As you may be aware, Alexandria City Public Schools is in the process of redistricting. The 
process began in earnest in September when the Redistricting Review Committee started 
its GIS mapping work to redraw boundaries. The proposed new boundaries are expected to 
be reviewed and approved by the School Board in late January 2017. The new boundaries 
will go into effect for the 2018-19 school year.  

All meetings are open to the public.  We want to hear from you throughout this process.   

Please join us for one or more of the 

REDISTRICTING COMMUNITY FORUMS 
Revised 10/13/16 

October 19:  5:30pm  G.W. Middle School Media Center 
1005 Mt. Vernon Avenue, Alexandria, VA 22301 
 

October 20:  7:00pm  Francis C. Hammond Cafeteria 
   4646 Seminary Road, Alexandria, VA 22304 

November 14:  5:30pm  G.W. Middle School Media Center 
1005 Mt. Vernon Avenue, Alexandria, VA 22301 

November 15:  7:00pm  John Adams Cafeteria 
  5651 Rayburn Avenue, Alexandria, VA 22311 

STAY INFORMED/GET INVOLVED 

To stay up-to-date with the redistricting process contact your school’s Redistricting Review 
Committee representative listed at www.acps.k12.va.us/redistricting/review.php 
 
You may also sign up for meeting notifications and updates at www.acps.k12.va.us/redistricting/ 
or leave a message on the hotline at 703-619-8408. We attempt to respond to all messages 
within 48 hours.  You can also follow updates on Twitter @ACPSk12 #BetterBoundaries. 

Thank you for working with us to ensure every student succeeds. 

 

http://www.acps.k12.va.us/redistricting/review.php
http://www.acps.k12.va.us/redistricting/
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