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 :االبتدائية Mayfairوأصدقاء مدرسة مايفيراالمور أعزائي أولياء 

 

  
مايو ، وعلى رسالتكم اإللكترونية األخيرة  24نشكركم على حضور اجتماع مع مسؤولى منطقة فيالدلفيا التعليمية يوم الخميس ، 

  المتوسطة التي تصف مخاوفكم فيما يتعلق بنقل رياض األطفال والصف األول إلى حرم مدرسة أوستن ميهان
Austin Meehan Middle school لقد طلب منا الدكتور هايت . Dr.Hiteالرد على مخاوفكم. 

  
ا تعلمون ، ينمو هذا الجزء من المدينة بسرعة وسنعمل على بناء مدرسة جديدة الستيعاب النمو. ومع ذلك ، يجب علينا أيضا أن كم

طالب في العام المقبل  1902. إن االلتحاق المتوقع لـMayfairنضمن أن هناك مساحة لكل طالب للتعلم في بيئة آمنة ومريحة في مايفير 
 .في مبنى واحد Mayfairلنسبة لنا خدمة جميع الطالب في مايفيريجعل من المستحيل با

  
العلم  مخاوفكم  بشأن تحويل صفين من مايفير ووضعهما فى ميهان أثناء بناء مدرسة جديدة ، نريد أن نشاركم  في حين أننا نتفهم 

يونيو إلى  13تعليمية لضمان أن المبنى جاهز الستقبال أطفالكم في أول مرة يوم من ايام الدراسة. من باإلجراءات التي نتخذها كمنطقة  
المكان  مرحبا و مريحا لطالب مايفير. وتشمل هذه التجديدات ما  Meehan ، ستجعل أعمال التجديد في ميهان  2018أغسطس ،  20

جديدة جيدة للطاقة في الفصول الدراسية والممرات إضاءات ● ؛  Mayfairايفير  إنشاء مدخل مستقل ومساحة استقبال لبرنامج م● يلي: 
بناء مرافق ● إصالح فتحات وحدة الفصول الدراسية لتوفير الهواء النقي والتدفئة والتبريد ؛ ● طالء جميع الفصول الدراسية ؛ ● ؛ 

ح النوافذ والزخارف الجديدة للسماح للضوء الطبيعي بالدخول إلى تركيب ألوا● دورات مياه جديدة الستيعاب األطفال األصغر سنًا ؛ 
إصالح أبواب وأقسام غرفة الصف حسب الحاجة. وسيتم إطالع نطاق اإلصالحات على توصيات خبير ● مساحات الفصل الدراسي ؛ و 

 ئية والصحة والسالمة المهنية ، جيري روزماناتحاد فيالدلفيا للمعلمين للعلوم البي الصحة الصناعية في المنطقة التعليمية و المدير فى 
Jerry Roseman  مايو. باإلضافة إلى العمل الهام الذي حدث في ميهان   30، بناًء على جولة مشتركة فيMeehan  خالل
صفقة ، وبلغ مجموع  19طلب عمل ، شملت  748، أكملت إدارة صيانة المنطقة التعليمية  2015يوليو  1السنوات األخيرة. منذ 

 HVACدوالًرا. سوف يتم إجراء اإلصالحات الصيفية لنظام  259،292ساعة عمل في ميهان بقيمة  2792ل أكثر من ساعات العم
إلى أن "هناك عدًدا كافيًا من  Meehan (FCA)٪ للتدفئة والتبريد. وأخيًرا ، يشير تقرير تقييم مرفق 100لجعل النظام يعمل بسعة 

والمكاتب والممرات والمناطق األخرى في جميع أنحاء المبنى". وهذا يعني أننا سنكون  األوعية و التوصيالت في الفصول الدراسية
. مع التكوين الكهربائي الحالي. كما نود أن Meehanفي ميهان   Mayfair قادرين على دعم االحتياجات التكنولوجية لبرنامج مايفير 

لمدارس المتوسطة  قد تم تناولها. سيكون لدينا أنظمة في موضوعة نؤكد لك أن مخاوفكم بشأن األطفال الصغار في نفس مبنى طالب ا
لضمان أن األطفال الصغار لديهم مساحة خاصة بهم و منفصلة عن األطفال األكبر سنا ، تماما كما نفعل في جميع مدارسنا التى تحوى 

توظيف موظفين ● ، نحن ملتزمون بما يلي:  Mayfair. لضمان بيئة آمنة ومنظمة في مايفير  K-8 رياض األطفال الى الصف الثامن 
تحديد ●  وهم مساعد  مدير ، مستشار ، ممرضة ، واثنين من ضباط الشرطة المدرسية.   Mayfairبدوام كامل فى برنامج مايفير 

ألطفال من مايفير إلى نقل األثاثات المناسبة ل● أوقات وجبات منفصلة لطلبة المدرسة  االبتدائية و المدرسة المتوسطة في الكافيتريا ؛ 
 .Mayfair توفير نفس المواد التعليمية والوصول إلى أدوات التكنولوجيا في حرم ميهان الذي يملكونه حاليًا في مايفير ● ميهان ؛ 

  
افة إلى لآلباء قبل بدء المدرسة. باإلض سوف نتواصل بانتظام حول التقدم الذي نحرزه خالل فصل الصيف وسيكون لدينا توجيه و إعالم 

ذلك ، ستستضيف المدرسة اجتماعات المجموعة الصغيرة حتى نتمكن من االستمرار في مشاركة خططنا ومعالجة أي مخاوف عند 
 .بإيصال تواريخ وأوقات هذه االجتماعات Loweryظهورها. سيقوم المدير 

  
 ،بإخالص

  
  سشون بيرد ، إد. رئيس المدار

Shawn Bird, Ed.D. Chief of Schools  
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 دانييل فلويد الرئيس التنفيذي 

 Danielle Floyd Chief Operating Officer  

 
 عضو مجلسماري أ. جاكسون مدير المدرسة جاي لوري  عام   ، المشرف ال دكتوراة فى التعليم: وليام ر. هايت ، االبن ، نسخة الى

 نبوبي هينوالمدينة 

  c: William R. Hite, Jr., Ed.D., Superintendent  Principal Guy Lowery  Principal Mary A. 
Jackson  Councilman Bobby Henon 

 
  

 

 


