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أعزاءي العائالت والطالب بالمنطقة التعليمية في فيالدلفيا،
ونحن نقترب من عالمة الشهر الواحد للسنة الدراسية  ،23-2022أكتب ألشارككم بتحديثين للمستجدات يتماشيان مع التزامنا
بتقديم خبرات أكاديمية شاملة ومثرية للطالب في كل المدارس.
اختيار المدرسة:
كتذكير ،سوف تبدأ غدا ،الجمعة  16سبتمبر /أيلول  ،الساعة  4:00مساء ،عملية اختيار المدرسة للسنة الدراسية -2023
 ،24وستغلق يوم الجمعة 4 ،نوفمبر/تشرين الثاني ،الساعة  11:59مساء  ،تسمح عملية اختيار المدرسة للطالب الذين هم
في الوقت الحالي في مرحلة ما قبل رياض األطفال حتى الصف الحادي عشر بالتقدم بطلب لاللتحاق بأي مدرسة توجد بها
مساحة متاحة خارج الحي أو منطقة الدائرة المدرسية الخاصة بهم للسنة الدراسية القادمة.
تأكد من زيارة الموقع  schoolselect.philasd.orgلمعرفة المزيد عن عملية اختيار المدرسة ،بما في ذلك معايير القبول
في المدرسة ،والوصول إلى الموارد مثل معرض المدارس الثانوية القادم أو دليل المدارس الثانوية ،الذي سيكون متاحا بنهاية
هذا الشهر.
نموذج مدارس القرن الحادي والعشرين
المنطقة التعليمية متحمسة إلطالق نموذج جديد لمدارس القرن الحادي والعشرين في ثالث مدارس ثانوية مجاورة بالحي للسنة
الدراسية  ،24-2023بهدف توسيع النموذج ليشمل مدارس ثانوية أخرى مجاورة في الحي في السنوات المقبلة! يتعاون نموذج
مدارس القرن الحادي والعشرين بالمدارس الثانوية المجاورة بالحي مع الشركات والمنظمات غير الربحية عبر فيالدلفيا
للمساعدة في إعداد الطالب للنجاح في الصناعات ذات الطلب العالي بعد التخرج:
● مدرسة  :Bartramبرامج صناعة النقل واللوجستيات بما في ذلك ميكانيكا السيارات وإدارة اإلمدادات والتخزين.
● مدرسة  : Overbrookبرامج صناعة الترفيه تتضمن التصميم الرقمي واألفالم وإنتاج التلفزيون والموسيقى
وإدارة الترفيه.
● مدرسة  : West Philadelphiaبرامج صناعة التنمية الحضرية بما في ذلك العقارات وتكنولوجيا المعلومات
واألعمال التجارية والدراسات الفنية والثقافية.
بعد اختيار مسار وظيفي قائم على الصناعة ،سيتم دمج الطالب في هذه المدارس في منهج دراسي متكامل يركز على الحياة
المهنية ،وسيتلقون تعليما في الفصول الدراسية والتجربة الميدانية جنبا إلى جنب ،ويكسبون شهادات الصناعة المعمول بها
وغير ذلك .كما ستزداد فرص الحصول على التدريب الداخلي كل عام ،وفرص العمل لدى إنجاز البرنامج بنجاح.
سنقدم تحديثات بالمستجدات حول تنفيذ نموذج مدارس القرن الحادي والعشرين خالل السنة الدراسية .وفي الوقت نفسه ،
تعرف على المزيد حول عملنا إلعداد الطالب للكلية والعمل هنا.
في األسابيع واألشهر القادمة ،سوف أشارككم أفكاري وخواطري حول كيف يمكننا معًا أن نجعل المنطقة التعليمية في فيالدلفيا
هي أسرع منطقة تعليمية حضرية في البالد لتحقيق نتائج ناجحة لجميع الطالب .إنني أتطلع إلى جهودنا التعاونية للمضي
قدما.
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