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 أعزاءي العائالت والطالب بالمنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

باألمس، قرع قادة مدارسنا ومعلميهم، إلى جانب العديد من الموظفين اآلخرين، جرس السنة الدراسية الجديدة، مما ساعد 

  يا له من يوم مدرسي أول رائع!شبابنا على الشعور بالترحاب والتقدير واالفتقاد. 

بدأت يومي في أحد مستودعات الحافالت المدرسية وسمعت مباشرة من سائقي الحافالت وفريق النقل لدينا مدى حماسهم 

للترحيب بطالبنا ودعمهم هذا العام الدراسي الجديد. ولقد تحدثوا عن التطلع إلى االبتسامات على وجوه شبابنا وفرحة إعادة 

 .على وجه التحديد اليوم شتهاي، وهذا هو ما عماماانني أتفق معهم تبين الطالب بعد صيف طويل. التواصل 

 Paul Dunbar قامت مدرسة طوال اليوم، كان من دواعي سروري زيارة ست مدارس، كل منها له قصة مختلفة ومدهشة. 

School اء للطالب، وانضم إليها تميمة جامعة تمبل ، إحدى مدارسنا المجتمعية الجديدة تماًما، بطرح السجادة الحمر

االبتدائية التي أعيدت تسميتها حديثًا )سابقًا  Elementary  Gloria Casarezوالمشجعون والعبو كرة القدم. أقامت مدرسة 

Sheridan Elementary احتفالها بإعادة التسمية، وعلقت علم )PRIDE  بالخارج مع الموظفين والطالب والعائالت احتفااًل

وقد عرضت زياراتي المدرسية الثالث التالية مجموعة  وتكريًما لجميع مساهمات المدرسة الجديدة التي تحمل االسم نفسه. 

 واسعة من البرامج التعليمية التي تقدمها المنطقة التعليمية للطالب:  

ببرنامجها الدولي الجديد للبكالوريا في  urgood Marshall Elementary Th مدرسة ثورغود مارشال االبتدائية ●

 لألعوام المتوسطة،الدولية 

 فنون الطهي والفنون الرسومية وبرامج إنتاج الموسيقى؛ ببرامج Strawberry Mansion مدرسة ●

ببرنامج الروبوتات الخاص بها والتركيز على توجه تعليم   Academy at Palumboواألكاديمية في بالومبو  ●

  (.STEMالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )

 John Patterson يومي حيث كنت أعايش ضحك الطالب أثناء االنصراف من مدرسة جون باترسوناختتمت لقد قمت 

School وهذه المدارس ليست سوى مثال صغير على الفرح الذي كان واضحا في المدارس في جميع أنحاء المنطقة .

  التعليمية. أتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت في مدارسنا هذا األسبوع.

 ال يوجد بها أنظمةفي منطقتنا التعليمية  مدرسة 100 كانت بعض المدارس التي زرتها اليوم ساخنة ألنها من بينبصراحة، 

وحدة تكييف الهواء هذا الصيف، سنواصل استخدام مواردنا المتاحة  500تبريد كافية. بينما قام فريق العمليات لدينا بتركيب 

  لطقس القاسي الخاصة بنا.لتثبيت المزيد ولمراجعة وتحديث بروتوكوالت ا

من موظفينا في مجال النقل والتنظيف  2,000الذي يمثل  32BJيسرني أيضا أننا توصلنا إلى قرار بشأن العقد المبرم مع و

والصيانة. وهذا يعني أنه تم تجنب احتمال اإلضراب. لدي احترام وتقدير كبيرين لهؤالء األفراد وأعتقد أن هذا العقد يؤكد من 

  ساهماتهم وقيمتهم في منطقتنا التعليمية.جديد م

الترحيب بطالبنا مرة أخرى وخلق بيئة تعليمية  -مع بداية هذا العام الدراسي الجديد، نتطلع جميعا إلى ما هو أكثر أهمية 

  لهم كل يوم للمضي قدًما. إنني أتطلع إلى القيام بذلك بالتعاون معكم. وذات رعايةإيجابية 

 مع أطيب التمنيات،
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