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أسرنا األعزاء:
مرحبا بكم في العام الدراسي !2023-2022
بصفتي أبا ألربعة أطفال ،ما زلت أتذكر إثارة شهر سبتمبر /أيلول وتوتر أطفالي بشأن العام الدراسي الجديد .هل سيحبون
معلميهم؟ هل سيكون من السهل تكوين صداقات جديدة؟ هل سيحققون نتائج جيدة في دوراتهم الدراسية؟ لقد طمأنتهم إلى أن
الكبار في مدرستهم سيعتزون بهم بقدر اعتزازي بهم في المنزل.
اآلن ،بينما أستعد لتجربة "أول يوم لي في المدرسة" كمستشار للتعليم ،أنا ممتن لكم ولمعلمينا ،الذين هم متحمسون بقدر تحمسي
للترحيب بعودة أطفالكم .أنا أقدر أيضا أنه بإرسال أطفالكم إلى فصولنا الدراسية ،فإنكم تضعون ثقة كبيرة فينا  -ثقوا في أننا
سوف نتحدى أطفالكم فكريا حتى يتمكنوا من تحقيق أحالمهم األكثر جموحا .ثقوا بأننا سنحافظ على سالمتهم ونساعدهم على
النمو كبشر .ثقوا في أنهم سيتخرجون بمسار إلى مهنة مجزية ويتمتعون بأمن اقتصادي طويل األجل .ثقوا بأننا سنعلم أطفالكم
كيف يكونوا قوة إيجابية للتغيير في عالمنا.
أنا ملتزم بفعل كل هذا وأكثر.
لقد أمضيت أنا وفريقي فصل الصيف في إعادة تصور تجربة التالميذ بحيث تخدم أطفالكم بشكل أفضل .تعلّم القراءة والكتابة،
وهي اللبنة التأسيسية لجميع التعلّم ،ستكون مجال التركيز الرئيسي في هذا العام الدراسي .نحن نغير طريقة تعليم القراءة من
خالل تنفيذ برنامج لتعلم القراءة والكتابة عالي الجودة ،قائم على الصوتيات في جميع المدارس االبتدائية .نحن نوسع التعلّم إلى
ما وراء الجدران األربعة للفصل الدراسي ،ونقدم للتالميذ زيارات منتظمة إلى المتاحف والحدائق المحلية وجميع الموارد
المذهلة التي توفرها مدينتنا العظيمة .في الوقت نفسه ،نعمل على تحسين خبرات التعلّم الرقمية للتالميذ.
هذا العام ،نقدم أيضا المزيد من فرص التعلّم التي طلبتموها ،مما يعزز الطريقة التي نخدم بها جميع األطفال .وهذا يشمل زيادة
في المدارس المجتمعية ،وبرامج الموهوبين والمتفوقين ،وبرامج التعليم ثنائي اللغة ،والبرامج لتحسين النتائج األكاديمية طويلة
األجل للتالميذ ذوي اإلعاقة .تمثل العافية ودورها في نجاح التالميذ أولوية أخرى سوف تسمعون عنها المزيد.
ال يمكنني الكتابة إلى العائالت دون االعتراف بأنكم شريان الحياة لمجتمعات مدرستنا وشركائنا الحقيقيين في تعليم طفلكم.
ترقبوا طرقا محسنة للوصول إلى المعلومات والدعم الذي تحتاجونه لمساعدة أطفالكم على النجاح .وسيشمل ذلك دعما موسعا
للمساعدة اللغوية للعائالت التي تتحدث لغات أخرى غير اإلنكليزية والمزيد من الفرص لنا للعمل معا.
شكرا الختيارك المدارس العامة لمدينة نيويورك .أعلم أنه كانت هناك تحديات ،وآمل أن توافقوا على أن مدارسنا مستعدة لوضع
جميع األطفال على طريق المستقبل المشرق والجريء الذي يستحقونه .أنا أشجعكم على زيارة الرابط
 school.nyc.gov/bts2022لالطالع على أحدث المعلومات حول العام الدراسي الجديد.

كما هو الحال دائما ،يشرفني أن أتشارك معكم لخدمة أطفالنا بشكل أفضل .أعتقد حقا أن األفضل لم يأت بعد .لذا ،دعونا نبدأ
العام الدراسي !2023-2022
سويا نحلّق عاليا،

ديفيد سي بانكسDavid C. Banks/
مستشار التعليم لمدارس مدينة نيويورك
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