
 

  مكتب المشرف العام      
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 

Dr. Tony B. Watlington Sr., Ed.D. 
 المشرف العام

Translation and Interpretation Center   AMFS_Transition Team Launch (Arabic) 

 

 

 

 2022يوليو/حزيران  12

 

 أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

اليوم يسرني أن أعلن عن اإلطالق الرسمي لفريق االنتقال الخاص بي. وكما تعلمون فإن أولوياتي الرئيسية تتلخص في 

إن إطالق هذا الفريق هو المرحلة الثانية من منهجي المكون  أهداف المجلس وحواجز الحماية.تعلم الطالب وتحقيق  نتائجتحسين 

هذه األولويات. فالمرحلة األولى، االستماع والتعلم، جارية على قدم وساق. إنني لوضع أساس قوي لتحقيق من ثالث مراحل 

.  أنا متحمس للطرق التي ستستخدمها جولة االستماع والتعلم ، اتممتن لكل ما تعلمته حتى اآلن وأتطلع إلى استمرار المحادث

 خطة إستراتيجية جديدة للمنطقة التعليمية في فيالدلفيا. -وعمل الفريق االنتقالي ، في توجيه المرحلة الثالثة 

 

، رئيس ومدير Andrea Custisن من قادة فيالدلفيا المحترمين ــ أندريا كوستيس سوف يشترك في رئاسة فريق االنتقال اثنا

، Dr. Guy Generalsالز ر، والدكتور جاي جينيUrban League of Philadelphiaالرابطة الحضرية في فيالدلفيا 

  .Community College of Philadelphiaرئيس كلية المجتمع في فيالدلفيا 

  

بما في ذلك أولياء أمور فيالدلفيا ، عضو من مجتمع فيالدلفيا ــ  80من خالل هذا الفريق، أنا أحضرت عن قصد أكثر من 

المدينة، واألعمال التجارية، والقادة غير الربحيين، والشعبيين ، ووالمعلمين ، ومديري المدارس، والنقابات، والتعليم، 

،  المنطقة التعليميةالتابعين غير جنبا إلى جنب مع قادة التعليم والصناعة  -  SDPا وموظفي المنطقة التعليمية في فيالدلفي

  في خمس لجان فرعية: يتجمعون

  إنجاز الطالب .1

 العمليات .2

 ثقافة المنطقة التعليمية المناهضة للعنصرية .3

 المشاركة المجتمعية واالتصاالت .4

 تجارب مدرسية ثرية وذات احاطة جيدة .5

 

الفرعية المعارف والخبرات والبيانات المحلية جنبًا إلى جنب مع البحوث التعليمية وأفضل الممارسات ستجمع هذه اللجان 

لتقديم توصيات قصيرة األجل وطويلة األجل من أجل إحراز تقدم في مجاالت تركيزها. وسيتم تقديم هذه التوصيات إلى 

 المجلس وإلى الجمهور في الخريف.

  

كل جيد والعمل في األفق نحو هدفنا الجماعي المتمثل في تحسين النتائج لجميع المتعلمين أنا متحمس للعمل الجاري بش

   .يوم 100موقع الويب الخاص بمدة على يمكنكم معرفة المزيد حول العمل ومقابلة فريق االنتقال المتنوعين لدينا. 

 

 بالشراكة من أجل األطفال ،

 

 

https://www.philasd.org/goalsandguardrails/
http://www.philasd.org/100days
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