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 أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

يوم. إن تحسين نتائج الطالب وتحقيق أهداف المجلس  100أكتب إليك إلطالعكم على جزء أساسي من أولوياتي لمدة 

(  بأن تكون واحدة من أسرع المناطق SDPفيالدلفيا )وحواجز الحماية ، على النحو الذي يسمح للمنطقة المنطقة التعليمية في 

باإلضافة إلى إجراء جلسات استماع وتعلم التعليمية الحضرية تحسنا في البالد، يتطلب اتخاذ إجراءات مقصودة واستراتيجية. 

عدتي في تقييم وتنمية قدرة لمساواسعة النطاق، سأشرك فريقًا انتقاليًا لمساعدتي في تقييم وتنمية قدرة المنطقة التعليمية لدينا.

  المنطقة التعليمية لدينا.

 

فريق االنتقال هو نهج منظم لمساعدة المشرف العام الجديد بشكل شامل وسريع على التعرف على المنطقة التعليمية. وهو 

حديات تعليمية محددة يتألف من مجموعة من القادة المحليين والخبراء الوطنيين الذين يتواجدون في اللجان الفرعية للتصدي لت

وتطبيق أحدث البحوث وأفضل الممارسات لتقديم توصيات قصيرة األجل وطويلة األجل لمساعدة المنطقة التعليمية على 

 إحراز تقدم في تلك المجاالت.

 

ماريالند، في والية  Met Lifeيجري انشاء فريق االنتقال بشكل نشط ، بقيادة الدكتور شون جوزيف )المدير العام السابق في 

 AASAومشرف عام سابق  لمناطق تعليمية في تينيسي وديالوير، ومدير مشارك للجمعية األمريكية لالداريين بالمدارس )

(/أكاديمية المشرفين الحضريين بجامعة هوارد( والدكتورة بيتي مورغان )مشرفة بارعة، ومشرفة وطنية سابقة للعام، وكبيرة 

ست عمليات انتقال في السنوات االخيرة في مناطق  وقد قادا معا (.Promise Alliance America'sمستشاري التعليم في 

  تعليمية حضرية كبيرة.

 

خمس لجان فرعية تتماشى مع المجاالت التي التي  اثنان من قادة فيالدلفيا المحترمين ويتألف منسيشارك في رئاسة الفريق 

وقائد تعليمي غير  التعليمية في فيالدلفيامنطقة من ال. سيشارك في قيادة كل لجنة فرعية قائد  .يوم 100أولوياتي لمدة حددتها في 

قديم توصيات موضوعية وغير تمعا  ونكفليلديه خبرة في هذا المجال المحدد. وس SDP التعليمية في فيالدلفيامنطقة لتابع ل

لتعليمية باإلضافة إلى قادة التعليم والمدينة، واألعمال والمنظمات غير وسيضم أعضاء اللجنة موظفي المنطقة ا متحيزة.

الربحية والشعبية في فيالدلفيا. وسيمتد عملهم على مدى عدة أشهر، مع قيام كل لجنة بوضع النتائج والتوصيات التي سيتم 

 .2023جية في ربيع عام تبادلها في تقرير شامل إلى مجلس التعليم هذا الخريف، وستطلع على وضع خطة استراتي

أتطلع إلى إطالق فريقنا االنتقالي رسميا ومشاركة المزيد من المعلومات معكم في األسابيع القليلة القادمة. وحتى ذلك الحين، 

 من فضلكم اعتنوا بأنفسكم وابقوا في أمان هذا الصيف.

 

 

 بالشراكة من أجل األطفال ،

https://www.philasd.org/100days/#priority
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