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 ARABIC                   2017 يناير، 26	
 
 :أسر مدارس بوسطن الحكومية الأعزاء
خلال  (ELT)يسعدنا أن نحيطكم علماً بأن مدرسة طالبكم من بين المشاركين في وقت التعلم الممتد 
هذا الوقت الإضافي سيتيح لآلاف الطلاب في جميع مدارس بوسطن الحكومية  .العام الدراسي المقبل
من فصول التعليم المخصص واللغة الأجنبية  -ة وفرص الإثراء  المشاركة في التعلم عالي الجود
وسيساعد في سد ثغرات الفرص  -إلى برامج الفنون والتربية البدنية والأندية الطلابية 
  .والإنجاز
 
ولم  .على مدى السنوات القليلة الماضية، أحرزنا تقدما كبيرا في تمديد اليوم الدراسي لطلابنا
والآن يتحتم علينا الوفاء  . اتفاق حيوي مع المعلمين المتفانين لدينانكن لنقوم بذلك بدون
، وبذلك تكون بوسطن متماشية مع المعدلات الوطنية لطول اليوم ELTبكامل التزاماتنا نحو 
 مليون دولار في أطفالنا 14من خلال دعم العمدة والش، فإننا نستثمر مبلغ إضافي قدره  .الدراسي
 مدرسة في 39 طالب إضافي في 15،000 قيمة، وإثراء التعليم لحوالي والذي من شأنه توفير
وسوف تقوم مدارس بوسطن الحكومية بتطبيق وقت التعلم الممتد فيما مجموعه  .الخريف المقبل
 .ب في ثلاث سنوات فقط طال23،000 مدرسة تخدم أكثر من 57
 
وقد أظهرت  .الدراسي وقوة نمو الطلابتظهر الأبحاث أن هناك علاقة ايجابية بين الحقيقي طول اليوم 
  .الدراسات الوطنية أن طول وقت التعلم للطلاب يساعد على تحسين التحصيل الدراسي
 : لطلابنا ما يليELTمزايا 

 مزيد من الوقت للتعلم وزيادة فرص الإثراء !
 مزيد من الوقت لتفاعل مجموعة صغيرة لمعالجة احتياجات الطلاب التعليمية الفردية !
 مزيد من الوقت للمعلمين للتعاون وتحسين نوعية التعليم !

 
، اكتشفنا طلبات من بعض المجتمعات المدرسية لضبط أوقات بدأ ELTبينما نستعد لتطبيق 
ولكن نظراً لتعقيدات والترابط بين نظام الحافلات في مدارسنا، ومن أجل  .اليوم الدراسي بها
ل إجراء أي تعديلات على نطاق واسع على أوقات بدأ اليوم تحقيق أهدافنا بطريقة عادلة، قررنا تأجي
هذا سوف يتيح لنا الوقت اللازم لإجراء تحليل مدروس، متأن وشامل  .الدراسي للعام الدراسي المقبل
لتغيير أوقات ضرب الجرس الذي سوف ينطوي على مشاركة المجتمع والسعي إلى التوصل إلى 
  .ل معاً لإيجاد الحلول المناسبة لطلابنا، أسرنا ومعلمينااننا حريصون على العم .نتائج منصفة
 
  دقيقة إلى اليوم الدراسي، مما يجعله يمتد40سوف نقوم بإضافة  ،2018-2017في العام الدراسي 
سوف تظل  . يوم دراسي إضافي في وقت التدريس20 دقيقة، وإضافة ما يعادل 40 ساعات و 6إلى 
الجداول  . كما هي، وسوف تتغير أوقات إنتهاء اليوم الدراسيELTرس أوقات بدأ اليوم الدروس في مدا
وقمنا   .م 4:10 ص إلى 9:30 م؛ و 3:10 ص إلى 8:30  م؛2:10 ص إلى 7:30 الزمنية الجديدة ستكون
 للمساعدة في www.bostonpublicschools.org/elt-faqعلى  (FAQ)بنشر سلسلة من الأسئلة الشائعة 
  .توفير معلومات إضافية
 .شكراً لكم على مشاركتكم ونحن مقبلون على هذا التحديث الهام لجداول مدارسنا
 
 مع خالص التقدير،
 
 .Ed.Dتومي تشانغ، 
 المدير العا


