
2019 عام خریف من ابتداء ، الرؤیة هذه لتحقیق یسكنون. حیث من بالقرب ، عظیمة مدرسة إلى الوصول األطفال لجمیع واضحة: رؤیة التعلیمیة فیالدلفیا منطقة                           لدى
المنظومة نطاق على استراتیجیة نظرة إللقاء متعددة سنوات ذات و المدرسي للتخطیط شاملة بمراجعة للقیام الصنعة خبراء مع شراكة التعلیمیة المنطقة تعقد سوف ،                         

 على كیفیة توقع التغییرلدى السكان والمجتمعات في جمیع أنحاء مدینتنا خالل السنوات المقبلة.

 

 ما هو الهدف من العمل والنتائج المتوقعة؟1.

  الهدف العام هو أن تصمم المنطقة التعلیمیة مدارس في كل حي بحیث تلبي االحتیاجات التعلیمیة للسكان المتغیرین وذلك

 عن طریق:

 تحسین االستفادة من مبانینا لضمان وصول الطالب إلى مدرسة عالیة الجودة بالقرب من المكان الذي یسكنون فیه●
 استثمار رؤوس األموال المحدودة حیثما تكون الحاجة إلیها هي األشد●

 خلق تحوالت مدروسة للطالب في الصفوف االبتدائیة والمتوسطة●

 
 هل یشمل هذا مدرستي؟2.

في المراجعة دورات تبدأ أن المقرر من دورات. أربع من واحدة في المدارس تجمیع یتم المبادرة. هذه في التعلیمیة المنطقة مدارس جمیع تضمین                         یتم
 خریف كل عام. مدارس تشاتر المتخصصة لیست جزًءا من عملیة المراجعة.

 

 متى سوف تبدأ؟3.

      تبدأ الدورة األولى فى خریف عام 2019.

 

 كیف یمكنني أن أعرف ما هي دورة المراجعة التى تتضمن مدرستي فیها؟4.

CSPR :    www.philasd.org/cspr  یمكن العثور على قائمة المدارس حسب الدورة على موقع  

 

 كیف قررتم تجمیع المدارس فى مجموعات في كل دورة؟5.

 جمیع أحیاءنا مهمة. قمنا بتجمیع المدارس من خالل سلسلة من االعتبارات ، بما في ذلك:

 موقعها وقربها من بعضها البعض ،●
 االدراك المتوفر للتقلبات في التسجیل ، و●
 الخطط الحالیة لالستثمار في رأس المال.●

http://www.philasd.org/cspr


 

 لماذا سوف یستغرق Cspr عدة سنوات لالستكمال؟6.

فقد لذا بعنایة. هذا نفعل أن علینا یجب المتمیزة. قصصها مع األحیاء من العدید عبر ، المدارس من الكثیر ولدینا وقًتا یستغرق التخطیط من النوع                           هذا
 وضعنا المدارس في مناطق دراسة أصغر في أربع دورات إلعطاء كل مجموعة االهتمام الفردي الذي تتطلبه.

أن وضمان مدارسهم على تؤثر التي القرارات حول مهمة حوارات في المدارس مجتمعات بإشراك خاص بشكل ملتزمون نحن ، أخرى األسباب بین                        من
عددًا یتضمن انه الزمني الجدول یعكس لذلك علیها. للموافقة التعلیم مجلس إلى تقدیمها سیتم التي النهائیة التوصیات في بارزًا والمجتمع األهل صوت                        یكون

 من االجتماعات حول مشاركة المجتمع.

 

 هل هذا عبارة عن مجرد تغییرات فى الحدود الجغرافیة (للمدارس)؟7.

أن نجد قد ، المثال سبیل على االحتیاجات. حسب ، بینها من لالختیار الحلول من والعدید مراعاتها یجب التي العوامل من العدید هناك االطالق. على                           ال
، فاعلیة أكثر بشكل الحالیة المساحة استخدام طرق في االستثمار أو ، إضافیة مساحات بناء أو ، معینة صفوف في الفصول تقلیل أو توسیع هو حل                            أفضل
هذا ولكن األحیان بعض في ضروریة الجغرافیة الحدود في التغییرات منطقیة. أكثر مواقع إلى البرامج نقل أو الموارد لمشاركة البرامج بین الجمع                        أو

 واحد فقط من بین العدید من الخیارات.

 

 من یساعد في هذه المراجعة؟8.

تستخدم سوف القادمة. العشر السنوات خالل تخدمهم أن التعلیمیة المنطقة تتوقع الذین الطالب عدد حول التوقعات الستكمال وطنیین خبراء نوظف                      نحن
 لجان التخطیط هذه المعلومات جنًبا إلى جنب مع البیانات المتعلقة باألداء المدرسي وجودة المبنى لتقدیم توصیات إلى المشرف العام ومجلس التعلیم.

 

  كیف یمكنني المشاركة؟9.

التعلیمیة المنطقة موظفي مع جنب إلى جنًبا اللجان هذه ستعمل األمور. أولیاء من اثنین ممثلین تضم تخطیط لجنة دراسة منطقة لكل سیكون                        بطریقتین.
مهتًما كنت إذا المجتمع. مع أخرى مرة المعلومات ومشاركة ، المدرسة مجلس إلى ستقدم التي التوصیات وإبالغ المشورة لتقدیم المجال                      ومستشاري

 بالعمل في لجنة التخطیط في مدرستك ، فیرجى االتصال بمدیر المدرسة.

كل طوال إعالمیة اجتماعات لحضور متعددة فرص المجتمع وأفراد اآلباء لجمیع ستتاح مسموعًا. صوتك لتجعل اللجنة في تكون أن علیك یتعین ال                        لكن
 دورة مراجعة ، ویمكنهم أیًضا تقدیم شهادات في اجتماعات العمل الشهریة لمجلس إدارة التعلیم.

 

 . متى سیتم تنفیذ التوصیات الصادرة من كل دورة؟10.

سبیل على القادمة. التقویمیة السنة خریف یتجاوز ال موعد في المفعول نافذة الربیع فصل في اإلدارة مجلس علیها وافق التي التوصیات تصبح                        سوف
 المثال ، سیتم تنفیذ التوصیات الموافق علیها في ربیع عام 2020 للعام الدراسي 2022-2021.

 

 كیف یمكنني البقاء بصورة مواكبة و محدثة في كل هذا؟11.

وسیتم www.philasd.org/CSPR موقعنا على ، الزمنیة والجداول العملیة ذلك في بما ، CSPR حول اآلن حتى المحدثة المعلومات جمیع جمعنا                      لقد
أي إرسال من تتمكن لكي ، الموقع على إلكتروني برید نموذج أیًضا هناك متاحة. تصبح عندما ، التقدم وتقاریر االجتماعات مواعید مع بانتظام                         تحدیثه

 أسئلة إضافیة ، في أي وقت. سیقوم أحد أعضاء فریقنا بالرد في الوقت المناسب.

http://www.philasd.org/CSPR

