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 اآلباء والعائالت، أعزائنا

 

 لعام الدراسي.لنأمل أن تكونوا أنتم وأطفالكم قد أمضيتم بداية رائعة 

 

ة فصل ي المدارس مع بدايالرائعة لعموم المدينة والتي ستبدأ ف الجديدة بعض البرامجب لنحيطكم علمًاإننا نكتب إليكم اليوم 

لتزامنا بجعل مدينة نيويورك أفضل منطقة إإن هذه البرامج هي جزء من   العام الدراسي المقبل وما بعده. تستمر إلىسالربيع و

ارات المهنية سوالم اتلتزامنا بتزويد كافة التالميذ بالفرص المتكافئة وبالمسار نحو الكليإتعليمية حضرية في البالد، ومن 

 .الهادفة

 

والتميُّز في التعليم، ونأمل في الحصول على دعمكم وتعاونكم بينما نبدأ هذه البرامج في  في تحقيق المساواة اآلباء هم شركاٌء

 :مدارسنا

 

 الشامل لدعم القراءة للصف الثاني برنامجال (Grade Literacy Support ndUniversal 2):  سوف تحصل كل

، وذلك لضمان تمكُّن جميع 2018مدرسة ابتدائية على الدعم من اختصاصي بالقراءة بحلول فصل الخريف من العام 

 التالميذ من القراءة بمستوى الصف في نهاية الصف الثاني.

 

 الجبر للجميع برنامج (Algebra for All:) امكانية  ،2021 سيكون لدى جميع التالميذ بحلول فصل الخريف من العام

، وسوف يحصل كافة التالميذ على الدعم في المدرسة المتوسطة بحيث يكونوا الثامنالوصول إلى الجبر في الصف 

سيًا في نجاح األطفال تظهر األبحاث أن مادة الجبر تلعب دورًا أسا . الثامنجاهزين لمادة الجبر في الصف 

لتخرج من هم أكثر احتمااًل ل التاسعفي فترة ال تتجاوز الصف  ادة الجبرمفي التالميذ الذين ينجحون  إنَّ.  المستقبلّي

 الكلية والتخرج منها.ب المداومةالمدرسة الثانوية و

 

 اإللحاق المتقدم للجميع برنامج (AP for All:)  مكانية الوصول إلى إسوف يكون لدى كل تلميذ)ة( بالمدرسة الثانوية

، وستبدأ الدورات الجديدة في فصل 2021م بحلول فصل الخريف من العام متقدِّمن دورات اإللحاق المتنوعة تشكيلة 

 ويضمن هذا أن يكون لدى جميع التالميذ فرصة العمل بمستوى الكلية خالل المرحلة الثانوية كما الخريف القادم. 

 يمهِّد الطريق إلى الكلية. أنَّه

 

 الوصول للكلية للجميع برنامج (College Access for All): الالزمة سوف يكون لدى جميع المدارس الثانوية الموارد 

لتزويد كافة التالميذ بالدعم خالل عملية اإللحاق بالكلية، على سبيل المثال: المساعدة في إكمال الطلبات، والتقديم 

للحصول على المساعدة المالية، وزيارة الكليات. وسيكون بامكان كل تلميذ)ة( في المدرسة المتوسطة زيارة مجمَّع 

 تعليمي لكلية ما.

 

 ميععلم الكمبيوتر للج برنامج (Computer Science for All):  على 2025سوف يحصل كل تلميذ)ة( بحلول عام ،

التعليم في مجال علوم الكومبيوتر في المدرسة االبتدائية والمتوسطة والثانوية. وسيتعلم التالميذ التشفير، والروبوت، 
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 فريق، وحلك العملى تعزيز الكومبيوتر عل متساعد دورات عل وتصميم المواقع اإللكترونية، وأكثر من ذلك. 

ويضمن هذا التدريب أن يكون تالميذنا مستعدين للعمل في اقتصاد القرن  بداع. المشكالت، والتفكير النقدي، واإل

 .الحادي والعشرين

 

 الراعي المنفرد برنامج (Single Shepherd):  في كٍل من  12-6سوف يتم جمع كل تلميذ)ة( في الصفوف من الصف

( Brownsvilleبمنطقة ) 23في منطقة جنوب البرونكس، والمنطقة التعليمية رقم  7ليمية رقم المنطقة التع

وفي حال شهدنا برهانًا على النجاح في  بروكلين، مع موجِّه مخصص لدعمهم طوال فترة التخرج واإللحاق بالكلية.ب

ية بر من التالميذ والمجتمعات المدرسهاتين المنطقتين التعليميتين، فسوف نقوم بتوسيع هذا البرنامج لدعم عدد أك

 االحتياجات المرتفعة. اتذ

 

 ( الشراكات بين المناطق التعليمية والمدارس المستقلةDistrict-Charter Learning Partnerships):  سوف نقوم

م ليم والتعلُّعباطالق برنامج شراكة جديدة للمنطقة التعليمية والمدارس المستقلة لتبادل أفضل الممارسات ولتحسين الت

 في عموم المنظومة.

 

يمكنكم إيجاد المزيد من المعلومات حول هذه البرامج بما في ذلك األبحاث األكاديمية التي تقوم على أساسها على الرابط 

http://nyc.gov/excellenceforall . ى المزيد عننترنت والتعرِّف علالى اإل دخولدقائق لل نرجو منكم تخصيص بضع 

سوف نواصل أيضًا تقديم التحديثات حول هذه و  تميُّز في جميع المدارس.زيادة المساواة والمن أجل العمل الذي نقوم به 

 البرامج الجديدة بينما يتم تنفيذها في عموم المدينة.

 

إن المدراء والمعلمين وطاقم العمل بالمدرسة  لى المشاركة في مدرسة طفلكم. وبينما ينطلق العام الدراسي، فإننا نحثَّكم ع

 يتطلعون للقاءكم.

 

 مع خالص االحترام والتقدير،

 

 

                                       
 كارمن فارينامستشارة التعليم/           بيل دي بالسيو عمدة المدينة/ 
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