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 أعزاءي عائالت ومجتمع المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

قبل أن أشارك بعض األفكار اليوم يصادف نهاية أسبوعي األول كمشرف عام في المنطقة التعليمية العظيمة الخاصة بنا. 

والتأمالت معكم، أود أوالً أن أقول كم أنا ممتن للترحيب الحار جدا الذي تلقيته من الطالب والعائالت والعديد من األعضاء 

من الخطابات ورسائل البريد اإللكتروني التي شاركتموني اياها إلى جلسات االجتماع اآلخرين في مجتمعنا في فيالدلفيا. 

يب األولية إلى تحيات "أهال ومرحبا بكم" كما رأيتموني في جميع أنحاء المدينة، لقد جعلتموني أشعر أنني في دياري والترح

  وأنا ممتن حقا.

 

 يوم لي، يمكنكم أن تعرفوا المزيد عنه على الموقع  100وكما تعلمون، فقد وضعت جدول أعمال طموح ألول 

philasd.org/100days.  عن منطقتنا  معي لمشاركة أفكاركم الخاص بنا  استبيان االستماع والتعلمهناك يمكنكم أخذ

ل بداية قوية، فأكملنا سبع جلسات استماع وتعلم من ، ويمكنكم التسجيل لجلسة استماع وتعلم قادمة. لقد بدأنا بالفعالتعليمية 

جلسة مخطط لها حتى سبتمبر/أيلول. لدي أكثر من اثنتي عشرة جلسة من المقرر عقدها في األسبوع القادم  80أصل أكثر من 

 وأنا متحمس لالستمرار في االستماع والتعلم. كل صوت يهمني وأريد أن أسمع من أكبر عدد ممكن من األشخاص في

  األسابيع واألشهر القادمة.

ومن الجهود الهامة األخرى التي تبذل حاليا التخطيط إلطالق فريقي االنتقالي، والتي ستتضمن الخبرة المحلية والوطنية 

باإلضافة إلى أحدث األبحاث وأفضل الممارسات لمساعدتنا في تقييم كيف يمكننا معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه 

تعليمية بفعالية وتحقيق أهدافنا وحواجز الحماية لدينا. وسيتألف الفريق من خمس لجان فرعية تتماشى مع المجاالت منطقتنا ال

يوم. أعتزم إطالق فريق االنتقال خالل األسابيع القليلة القادمة، لذا ترقبوا المزيد من  100المحددة في أولوياتي التي تمتد لمدة 

  المعلومات.

الترحيب الحار بفيالدلفيا. إنني أتطلع إلى عملنا معا. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة، اعتنوا  شكرا مرة أخرى على

 بأنفسكم وابقوا في أمان.

 بالشراكة من أجل األطفال ،
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