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أعزاءي األھالي والعائالت بالمنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا ،

تلتزم المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا بتوفیر تعلیم ممتاز لجمیع الطالب في كل مدرسة ، أینما كانوا. المناھج الدراسیة التي یدرسھا المعلمون في
الفصول الدراسیة ، والموارد التعلیمیة - األدوات التي یستخدمھا المعلمون لتطبیق المناھج الدراسیة - ھي مكونات مھمة في تقدیم ھذا التعلیم

الممتاز. 

تماشیا مع أھداف مجلس التعلیم وضوابطھ للحمایة، نعتقد أن طالبنا یستحقون الوصول العادل إلى موارد المناھج التعلیمیة عالیة الجودة والمتوافقة
مع المعاییر والتي تدعم نجاحھم األكادیمي. حالیا ، تسعى المنطقة التعلیمیة إلى الحصول على موارد تعلیمیة جدیدة الستكمال مناھجنا الدراسیة

الصفحتىالروضةقبلما)ELA(اإلنجلیزیةاللغةفنون،12الصفحتىالروضةقبلماالریاضیاتالتالیة:المجاالتفيثقافیاالمستجیبة
منماالتكمیلیةالخاصالتعلیممواردو،12-3الصفوف)ELD(اإلنجلیزیةاللغةتطویر،12الصفحتىالروضةقبلماالعلوم،12

.12الصفحتىالروضة

عملیة االختیار لمواردنا التعلیمیةعلى ھذا النحو ، ندعوكم للمشاركة فيباإلضافة إلى ذلك ، نعتقد أن اآلباء واألسر شركاء في تعلیم أطفالھم.
الجدیدة. ھناك عدد من الطرق للمشاركة.

شاركوا مالحظاتكم حول أھم األشیاء التي یجب على المنطقة التعلیمیة أخذھا في االعتبار عند اختیار الموارد التعلیمیة كمشاركة فعالة●
. ھذا النموذجفي مجموعات التركیز القادمة والمناقشات االستراتیجیة والمزید. لإلشارة إلى اھتمامكم بالمشاركة الفعالة، یرجى ملء

ھذاشاركوا مالحظاتكم حول أھم األشیاء التي یجب على المنطقة التعلیمیة مراعاتھا عند اختیار الموارد التعلیمیة من خالل إكمال●
. االستطالع

لمعرفة المزید عن رؤیتنا للمناھج والموارد التعلیمیة، وحضور واحدة من جلسات المعلومات األسبوعیة التي تعقد كل یوم أربعاء من●
ھنا اضغطللتسجیلمساًء.4:30حتىمساًء3:30الساعة

Vendorبھم.والترحیبالبائعینلقاءاجتماعفيلدیناالمحتملینالتعلیمیةالمواردبائعيبعضعلىعرفتعرفوا● Meet & Greet
.440Nلدیناالتعلیممركزفيالحدثسیعقدالقادم. Broad Streetكلأومنأيلحضورمدعووون(أنتمأیامثالثةمدارعلى

األیام): 
oمساء) 3:00-صباحا9:00(2023،مارس18،السبت
oظھراً)1:00-صباحا9:00(2023،مارس19،األحد
oمساء)7:00-صباحا9:00(2023،مارس20،االثنین

سوف نشارك فرصا إضافیة للحصول على تعلیقاتكم في المستقبل. في غضون ذلك ، أشكركم على أخذ الوقت للشراكة معنا في خلق تعلیم أكثر
تمیًزاوعالي الجودة ألطفالنا. إن مشاركتكم في ھذه العملیة ستساعد المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا على تحقیق ھدفنا المتمثل في أن نصبح المنطقة

التعلیمیة الحضریة الكبیرة األسرع تحسنا في البالد. 

في الشراكة،

Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
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فیالدلفیافيالتعلیمیةالمنطقة

Translation and Interpretation Center (3/2023) Core Instructional Resources Process (Arabic)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca7i1kEv22yfAabFeQRmNG2HZXmP1XbL8QY59M-rijA9sInQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP-ao3GfHlKKCDXjHyHzl5LtfwGXESVnhRQgB0xIpmFN_9mA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP-ao3GfHlKKCDXjHyHzl5LtfwGXESVnhRQgB0xIpmFN_9mA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWIuSKklONHw3E0ZRHJ604TkxccfShDoy30mt32lQKbh59pg/viewform?usp=sf_link

