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 األعزاء،  جاكسون/مان مدرسة مجتمع
  االجتماع،   حضور   عوايتستط  لم   إذا  أمس.  ليلةي  المدرس   مجتمعلقاء ال  في  إلينا  االنضمام  استطاع  من  كل  إلى  بالشكر   أتوجه  أن  أود

 االجتماع.  في ناقشناه لما ملخص يلي فيما هنا. االجتماع تسجيل مشاهدة يمكنكم
  وتعاونكم  لنا  مشاركتكم  وعلى  ومالحظاتكم  تعليقاتكم  على  أشكركم  خاص.  مجتمع  جاكسون/مان  مدرسة  مجتمع  أمس،  ليلة  قلت  كما

  إعادة   خطة  ضمن  والمرافق  التعليم  تخطيط  عملية  خالل  من  الجودة  عالية  مدارسإلى    الوصول  وزيادة  تحديث  على  العمل  في  معنا
 . (BuildBPS) المدارس بناء
  طلب  إلى   الزيارة  هذه  وأدت   المدرسي،  بالمبنى  المتعلقة  المخاوف  لمعالجة   2019  مارس  في   ون/مانجاكس   مدرسة   مجتمع  زرنا

 مدينةل التابعة ( PFD)  العامة المرافق دائرة أمرت  هذا، طلبنا على   وبناء   . المدرسية مرافقي للاستباق تقييم إجراء التعليمية اإلدارة
 إبقاء  بأن  الهندسي   التقرير   نتائج  وأفادت   .المدرسية  المباني  في  األنظمة  لجميع  شاملة   خارجية  هندسية  مراجعة   بإجراء  بوسطن
االمدرسي  الموقع   تمديد بهدف المدى قصيرة إصالح أعمال  ُأجريت ذلك،  على وبناء    عملي ا. خيار ا  ليس البعيد المدى على مفتوح 
 .2021-2020 الدراسي العام طوالة المدرسيللمباني  االفتراضي العمر 
-2021  الدراسي  العام  في  المدرسي  المجتمع  نقل  خطط  عن  المدرسي،  المجتمع  مع  اللقاءات  أحد  في  ،2020  مارس  في  اوأعلن  

  والموظفين   ألسر شارك فيهما ا  للرأياثنين    استطالعين  2020  لعام  والشتاء الربيع  فصلي  طوال  التعليمية  اإلدارة  أجرت. و 2022
  2020  نوفمبر   في  آخر   مجتمعي  لقاء  وانعقد  جاكسون/مان. مدرسة  لمستقبل  متعددة  خياراتحول    والتعليقات  اآلراء  جمع أجل  من

 المدرسي.  المجتمع نقل عملية في واحد  عام لمدة تأخير عن لإلعالن
 إغالقها   هو  جاكسون/مان  لمدرسة  األفضل  الخيار  أن  األسر،  آراء  وجمع  المناقشات  من  الكثير  إجراء  بعد  أمس،  ليلة  وقررنا

لين حالي ا في    طالبال  سيحظى  .المباني المدرسية  حالة  بسبب  التالي  الدراسي  العام  نهاية  في  2022  يونيو  في   مدرسة الُمسج 
 . 2022-2021 الدراسي العام نهاية في المدارس في التسجيل  عملية في باألولوية جاكسون/مان

  ومن   أجلكم   من  هنا  أننا  تعلموا  أن   نريدكم  وقت ا.   سيأخذ   المعلومات  هذه  استيعاب   أن  نعلم  ونحن  سهال ،   المدرسة  إغالق   قرار   يكن  لم
 للجميع. سلسة االنتقال عملية  لجعل ندعمكم وسوف. الطالب أبنائكم أجل
  األسر   ستكون   ذلك،  إلى  إضافة  جاكسون/مان.  مدرسة  لطالب  أعلى  جودة  ذي   مبنى  توفير   فرصة   سيعطينا  ولكنه  صعب،  قرار   إنه

  والمجتمع  المدرسة  قائد  مع  نعمل  ونحن  المنزل.  إلى  األقرب  المدارس  الختيار   المدرسية  الخيارات  تحديد  عملية  دخول  على  قادرة
 التالية.  الخطوات لتحديد المدرسي

لين  الطالب  تلقي  لضمان  ( OEL)  اإلنجليزية  اللغة  متعلمي  ومكتب (OSE) الخاص  التعليم  مكتب  مع  سنعمل  البرامج  في   الُمسج 
في    بوسطن   في   المدارس   لجنة   إلى  الخطة  هذه  التعليمية  اإلدارة  وسُتقد ِّم  االنتقالية.  الفترة  هذه  خالل  لهم  مناسبة   خياراتالخاصة  

 ومشاهدته االجتماع بهذا الخاصة المستندات قراءة يمكنكم . 2021 مايو 12 الموافق األربعاء يوماجتماعها معها المقرر انعقاده 
 والرابط   المستندات  )سُتنشر   بوسطن  في  المدارس  للجنة  اإللكتروني  الموقع  على  الموجود  اإللكتروني  الرابط  عبر   المباشر   بالبث

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/e-BzLF7aW77i1OEqJxAdhw~~/AAAAAQA~/RgRexWIrP0QsaHR0cHM6Ly93d3cuYm9zdG9ucHVibGljc2Nob29scy5vcmcvYnVpbGRicHNXB3NjaG9vbG1CCgAAqy7kXKDYEgxSFzEwNDAwMkBib3N0b24uazEyLm1hLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/e-BzLF7aW77i1OEqJxAdhw~~/AAAAAQA~/RgRexWIrP0QsaHR0cHM6Ly93d3cuYm9zdG9ucHVibGljc2Nob29scy5vcmcvYnVpbGRicHNXB3NjaG9vbG1CCgAAqy7kXKDYEgxSFzEwNDAwMkBib3N0b24uazEyLm1hLnVzWAQAAAAB
https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
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  التشاور  مواصلة  إلى  قدم ا  نتطلع  .معنا  المستمرتعاونكم    على  لكم  شكر ا  ساعة(.  48  بـ  االجتماع  موعد   قبل  اإللكتروني  الموقع  على
 . االنتقالية العملية هذه خالل األفضل النحو على  الطالب أبنائكم دعم كيفية حول المقبلة األشهر مدار على معكم

 لطالبنا. الُمقد مة  الفرص لتحسين التعاون  ومواصلة  أسئلتكم على الرد إلى قدم ا نتطلع
 

 والتقدير، االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 
 كاسيليوس  بريندا د.

 التعليمية  اإلدارة مديرة
 


