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 أعزاءي عائالت ومجتمع المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

في الشهر الماضي، تشرفت بأن أكون مشرفًا عاماً على هذه المنطقة التعليمية الراقية. كان من بين اإلجراءات األولى التي 

وتفصل هذه األولويات اإلجراءات المقصودة التي أتخذها لكي أتعرف على يوم.  100قمت بها الكشف عن أولوياتي لمدة 

فيالدلفيا وعلى المنطقة التعليمية ، وتعكس نهًجا من ثالث مراحل لوضع أساس قوي لتحسين النتائج بالنسبة لجميع الطالب 

 2إلى جنب مع الناتج من المرحلة جنبا جلسات االستماع والتعلم   1وتحقيق أهداف المجلس وحواجز الحماية. تعمل المرحلة 

، وهي تطوير خطة استراتيجية جديدة للمنطقة التعليمية في  3على توفير معلومات تسترشد بها المرحلة الفريق االنتقالي 

 .2023فيالدلفيا في ربيع 

 

 يوم جار بنشاط. وفيما يلي بعض أبرز إنجازاتي حتى اآلن: 100إن تنفيذ أولوياتي التي مدتها 

 

المساعدين والموظفين المديرين جلسة كاملة مع الطالب ومديري المدارس و 25لقد أكملت  -االستماع والتعلم  1رحلة الم

وأولياء األمور وأعضاء المجتمع. أنا أتعلم الكثير من األفكار واآلراء التي   SDPاآلخرين في المنطقة التعليمية في فيالدلفيا 

نكم. ومن المقرر عقد المزيد من الجلسات العائلية حتى شهر أغسطس/آب. شاركتموني اياها، وأتطلع إلى سماع المزيد م

  .هذا االستبيانيمكنكم أيضا مشاركة أفكاركم من خالل إكمال  . هنايمكنكم التسجيل الحدى هذه الجلسات 

 

عضواً من مجتمع  80في األسبوع الماضي، أطلقت فريقي االنتقالي، الذي يضم أكثر من  - الفريق االنتقالي  2المرحلة 

خمسة مجاالت في منطقتنا لتقييم  SDPمنتمين إلى المنطقة التعليمية في فيالدلفيا المع قادة للتعليم والصناعة غير فيالدلفيا 

التعليمية: إنجاز الطالب، والعمليات، وثقافة المنطقة التعليمية المناهضة للعنصرية، والمشاركة المجتمعية واالتصاالت، 

والتجارب المدرسية الجيدة ذات االحاطة. سيتم مشاركة تقرير في هذا الخريف يتضمن توصيات قصيرة األجل وطويلة األجل 

 ت على كل مجال.إلدخال تحسينا

 

المسؤولين المنتخبين في المدينة والوالية، وزعماء النقابات، وموظفي المنطقة التعليمية ، والعديد من  التقيت أيًضاكما كنت قد 

زعماء فيالدلفيا وأعضاء المجتمع اآلخرين لمناقشة االلتزام المشترك بالعمل الجاد في المستقبل من أجل تحسين النتائج بالنسبة 

  الب المدارس العامة في فيالدلفيا.لكل ط

 

 يوم، وإلى مقابلة فريق االنتقال على الموقع 100أدعوكم إلى معرفة المزيد حول األولويات والتقدم المحرز على مدار 

 .philasd.org/100days  

 

 شكرا لكم على تكليفي بهذه المسؤولية الجسيمة. إنني أتطلع إلى عملنا معا.

 

 بالشراكة من أجل األطفال ،

http://www.philasd.org/100days
https://www.philasd.org/100days/#voice
https://www.philasd.org/100days/
https://www.philasd.org/100days/
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