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االعامة:بوسطن مدااررسس أأهھھھالي مجتمع  أأعزاائي   
 

كانن لي االشرفف اانن لمدااررسس بوسطن االعامة٬،  ةمؤقت ةمشرفعيیيیني عندما تم ت
بيیئاتت  يیجاددبرنامج يیهھدفف إإلى إإ ي٬، ووهھھھBuildBPSمباددررةة أأتولى االعمل في 

نا ررسااثلثي مباني مد نظًراا إإلى أأننتعليیميیة يیحتاجهھا االطالبب وويیستحقونهھا. 
قبل االحربب االعالميیة االثانيیة٬، فإنن هھھھذاا االبرنامج  كانت قد بنيیت

ررئيیس االبلديیة ماررتن  2015في االعامم  أأطلقهھااالستثمارريي طويیل ااألجل٬، االذيي 
ددةة تشكيیل ٬، سيیقومم بتجديید ووإإعاددةة بناء ووإإعاMartin W. Walshوواالش  ددبليیو

حوااجز االتي تقف في ووجهھ االطالبب االبنيیة االتحتيیة لمنطقتنا إلززاالة اال
.وونجاحهھم  

  
٬، فإنني أأعرفف أأنن قوةة نظامنا االمدررسي BPS في مدااررسس اسابقً وواالًداا ووبصفتي 

تتكونن من هھھھي مجتمعاتت مدااررسنا٬، وومجتمعاتت مستمدةة من كل مجتمع من 
هھھھذاا ااإلخالصص سيیتم فضل كل طالب. ووب مصلحةل ونن أأنفسهھمكرسيی أأسرموظفيین وو

االتغلب على االتحديیاتت ووسيیتم تحقيیق ررؤؤيیة تعليیم االطالبب في بيیئاتت تعلم 
لقرنن االحادديي وواالعشريین.مالئمة ل  

  
٬، طريیقة علنيیةب BuildBPS خاصة بمباددررةة هھھھذاا ااألسبوعع مقترحاتتلقد قدمُت 

التت يیووتحوررئيیسيیة إإنشاءااتت جديیدةة ووعمليیاتت تجديید هھھھذهه االمقترحاتت تشمل وو
االمقترحاتت أأيیًضا إإلى  هھھھذهه ااررسس على مستوىى االمديینة. تدعوكبرىى للمد

حاالتت عددد أأقل من لوصولل إإلى لمراافق ووخطة لل ضروورريیةإإجرااء إإصالحاتت 
هھھھدفنا هھھھو توفيیر االمزيید من االفرصص إإنن ررسس. اااالمداالطالبب بيین  اانتقالل

المدااررسس عاليیة ااألددااء اللتحاقق بل BPS مدااررسس بوسطن االعامة االعاددلة لطالبب
على أأفضل ووجهھ.في أأيیامنا هھھھذهه االتي تخدمم ااحتيیاجاتت بيیئة االتعلم   

 
االتي سنضطر سيیكونن هھھھناكك بعض االخيیاررااتت االصعبة أأنهھ ٬، مما ال شك فيیهھ

 أأكادديیمي ٬، بما في ذذلك توصيیتي بإغالقق ووست ررووكسبرييإإليیهھا في طريیقنا هھھھذاا
West Roxbury Academy )WRA( أأكادديیميإإيیربانن سايینس وو Urban Science Academy )USA( 

-2018االعامم االدررااسي  عند اانتهھاء  ميیدلل سكولل٬، ووإإغالقق ماكوررماكك 1919
McCormack Middle School  2019في ختامم االعامم االدررااسي- بالفعل تم ووقد . 2020

هھھھذهه االمدااررسس بهھذهه االتوصيیة في ووقت سابق من هھھھذاا  أأسرإإبالغغ طالبب وو
االقرااررااتت ال تعكس إإنن هھھھذهه لدعم. خطة عمل لب كما تم إإبالغهھمااألسبوعع٬، 
هھا ٬، وولكندااررسستلك االمأأسر ووو معلمظهھرهه االذيي يیفي خدمة االطالبب االتفاني 

أأفضل لخدمة مصالح جميیع االطالبب٬، بما في  ضروورريیة لنقل االمنطقة إإلى ووضع 
ذذلك طالبب هھھھذهه االمدااررسس االثالثث.  
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يیرجى االنقر على هھھھذاا االراابط لالطالعع على ااقترااحنا االذيي قدمناهه إإلى 

.Committee Boston Schoolلجنة مدااررسس بوسطن   
 

بناء أأوو تمكيین االمنطقة من نقومم بفإننا ااآلنن٬، عندما نتخذ قرااررااتت صعبة 
مدررسة٬، مع تحسيیناتت إإضافيیة في االعديید من  12تجديید شامل لما يیصل إإلى 

هھا االطالبب فيی االمدااررسس ااألخرىى. سنقومم بتقليیل عددد االمرااتت االتي سيیحتاجج
مساررااتت أأكثر ووضوًحا للتخرجج٬،  ووضعتغيیيیر االمدااررسس بشكل ملحوظظ ٬، ووى لإإ

االطالب وونجاحهھ بعد االتخرجج.  تحصيیلوواالتي نعرفف أأنهھا مؤشر أأساسي على 
صفوفف ما قبل االرووضة في ااألحيیاء في مقاعد اال بزيیاددةة أأعدااددووسنقومم أأيیًضا 

لوصولل يیهھا أأمًراا ضروورريیا لى االمدااررسس فاالوصولل إإلفرصص االتي يیعد تحسيین 
أأكثر إإنصاًفا.بالمنطقة إإلى ووضع   

٬، سنبدأأ BuildBPS مباددررةةمشارريیع متصلة بـ تتاحترتقديیم مقنما نستمر في بيی
 ااتخاذذعمليیة مشارركة مجتمعيیة ووااسعة االنطاقق لضمانن أأنن تكونن عمليیة 

أأصوااتت االمجتمع. أأررحب تأخذ في ااالعتبارر مدررووسة ووعمليیة االقراارر لديینا 
اتت االمحليیة االتي للمجتمع اااجتماعً  20بكم لحضورر ووااحد مما يیقربب من 

م ااالطالعع على يیمكنكااآلنن حتى دديیسمبر. من أأنحاء االمديینة  مختلففي  تعقدس
على  هھاووموااقع هھاووأأووقات اتت االمحليیةقائمة بموااعيید ااجتماعاتت االمجتمع

فرصص وونحن نتطلع إإلى مزيید من اال .BPS مدااررسس بوسطن االعامة موقع
للمشارركة االمجتمعيیة في ااألشهھر وواالسنوااتت االقاددمة.  

 
عاددلل إإلى تعليیم عالي االجوددةة هھھھو مبدأأ  لبشكاالوصولل سهھولة إإنن ضمانن 

أأسرةة تأتمننا . نحن مديینونن بذلك لكل BPS أأساسي في مدااررسس بوسطن االعامة
 مباددررةةا٬، وويیساعدنا على االوفاء بهھذاا اااللتزاامم أأطفالهھتعليیم على 

BuildBPSهھھھذاا نقودد وونحن  مالحظاتكماالمستمر وونرحب ب معلى ددعمك م. نشكرك
جميیع طالبب  منفعةإإلى ااألمامم ل يمدررسنا االنظامب النتقاللل االتوااصل
منطقتنا.  

 
االمخلص  

 
 

Laura Perille لورراا بيیرلل  
BPSاالعامة بوسطن ٬، مدااررسس ةمؤقت ةمشرف  

 


