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المدير
أعزائى الوالدين مدرسة فيك بيترى ,
الغرض من هذه الرسالة هو إخبارك بالوثيقة المعدلة  ، 17 :4035.1و التي تسمح باختيار المدرسة للطالب المسجلين في مدرسة
بدرجة تقدير  Dأو  . Fكمدير فى مدرسة فيك بيترى  ,أنا ملتزم على ضمان حصول طفلك على درجة عالية من التعليم الجيد الذي من
شأنه إعداده  /إعدادها للمستقبل فى الكلية و المهنة التي يرغبون في متابعتها  .بالرغم من أن حاليا مدرسة فيك بيترى لديها درجة تقدير
 D؛ أنا أؤكد أن اإلدارة و المدرسة قد طبقت تغييرات لضمان النمو األكاديمي لكل طالب  .أنا أذكر ثالثة أشياء التى سوف يتم تطبيقها فى
العام الدراسى . 2019 – 2018
 .1الدعم المدرسى  /تطبيق الجزء األول من المنهج
أنا متحمس لإلعالن أن أصبح اآلن جزءًا من شبكة التحول في مدرسة جيفرسون باريش نظام المدارس العامة  .ستوفر هذه الشبكة
لمدرسينا تطويرً ا مهنيًا عالي الجودة و دعمًا سيؤدي إلى نمو الطالب  .لدينا اآلن معلم رئيسى في فريقنا  ،تتمثل مسؤوليته األساسية في
ضمان التحسن المستمر في التعليم و التعلم  .و قد أتاحت اإلدارة لجميع المدارس الوصول إلى أفضل الموارد التعليمية المتاحة من
خالل المناهج الدراسية من المستوى األول  .و بصفتي المدير  ،سأشرف على التطوير المهني المستمر للموظفين  ،التحفيز  ،التدريب ،
و محاسبة معلمينا للتأكد من جودة التدريس في كل فصل  ،كل يوم .
 .2ثقافة المدرسة اإليجابية
باعتباري ً
قائدا  ،أعتقد أن ثقافة المدرسة اإليجابية ضرورية لنجاح الطالب و المدرسة  .أنا أتعهد بالتواصل دائمًا مع أولياء األمور و
معً
المدرسين و الطالب  .كمجتمع من البالغين  ،سنعمل ا على تعليم أطفالنا قيمة االحترام و المسؤولية و العالقات اإليجابية  .أؤكد لكم
أنه سيتم التعامل مع طفلك باحترام كل يوم  ،و يتم تمديد الفرصة للبدء مرة أخرى عندما يتخذ قرارً ا خاطئ .
 .3قيادة ملتزمة
يشرفنى الخدمة كمدير فى مدرسة فيك بيترى  .أنا متحمس لإلمكانيات التي ال نهاية لها للنجاح في األفق  .بينما ستكون هناك تحديات
على طول الطريق  ،أنا واثق من قدرتنا  ،كمجتمع مدرسي  ،على تزويد طفلك بخبرة تعليمية استثنائية .
سيتم عقد اجتماع إعالمي بشأن اختيار المدرسة في المدرسة يوم الثالثاء  14 ,أغسطس  2018 ,الساعة  4:30مساء  .سيعقد
االجتماع في الكافيتيريا بالمدرسة  .خالل هذا االجتماع  ،سيتم مناقشة المزيد من المعلومات حول الخطة التعليمية للعام الدراسى
 2019-2018في مدرسة فيك بيترى  .أنت لست ملزم بحضور هذا اإلجتماع  ,و لست ملزم بنقل طفلك من مدرسة فيك بيترى .
يكون أملى أن نتقدم معا !
مع فائق اإلحترام ,
األستاذ تيلور Mr. Taylor

