السيد(ة) الوالد(ة) /ولي(ة) األمر،
][insert school name
ملتزمة بتعزيز تجربة تعلم عالية الجودة
كما تعلمون ،فإن المدرسة الثانوية
لتالميذها .وكمثال على هذا االلتزام ،فقد قامت إدارة التعليم بعقد شراكة مع برنامج مدارس الفرص المتكافئة ( ،)EOSومؤسسة
وطنية تعليمية غير ربحية ،لدراسة وتطوير ثقافة التعلم داخل المدارس ووضع استراتيجيات لزيادة مشاركة التالميذ في دورات
دراسية صعبة بالمدرسة الثانوية .إن شراكتنا مع برنامج ( )Lead Higherتحظى بدعم أجندة المساواة واالمتياز لعمدة المدينة
ديبالزيو ،deBlasio/ال سيما مع مبادرة اإللحاق المتقدم للجميع (.)AP for All

لدعم أهداف برنامج الفرص المتكافئة ( )EOSوبرنامج ) ،(Lead Higherسنقوم بتشجيع جميع التالميذ للمشاركة في استقصاء
موجز قبل عطلة عيد الشكر .سوف تتناول أسئلة االستقصاء آراء التالميذ حول الدورات الدراسية وتجربتهم المدرسية ،والطرق
التي تدعم المدرسة بواسطتها أهدافها التعليمية .وسوف يتم استخدام نتائج االستقصاء فقط لتحديد التالميذ الذين هم على استعداد
لتلقي دورات دراسية أكثر تحديا ،واالستفادة من الدعم األكاديمي للتالميذ في الوقت الحالي وفي السنوات المقبلة.
سوف نتقاسم كذلك مع برنامج ( )EOSصور التالميذ من أجل عمل بطاقات رؤية التلميذ .توفر بطاقات رؤية التلميذ نهجاً
بتدابير متعددة إلعالم المحادثات الهامة التي تساعد الطالب على التعرف على إمكانياتهم الكبرى .سوف تقدمبطاقات رؤية
التلميذ لقادة المدارس وغيرهم من موظفي المدارس ذوي الصلة ،معلومات عن جهود التعيين لتحديد التالميذ الذين سيستفيدون
على األرجح من دورة اإللحاق المتقدم .إذا كنتم ال زلتم لم تكملوا بعد استمارة الموافقة على التقاط صورة أو تصوير فيلم أو
شريط فيديو للتلميذ لالستخدام غير الربحي ،يرجى ملء االستمارة المرفقة مع هذه الرسالة وإعادتها إلى المدرسة.
إننا نتوقع فوائد إيجابية فقط البنكم/ابنتكم ونحن متحمسون لجمع البيانات التي سوف تسمح لنا بإعداد جميع التالميذ للنجاح في
تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية بأفضل شكل .إذا كانت لديكم أي أسئلة أو شواغل بشأن االستقصاء ،أو الشراكة بشكل عام ،ال
][insert contact info here
.
تترددوا في االتصال بمديرة المدرسة على
إننا نتطلع للشراكة معكم لضمان توفر التالميذ على فرصة للمشاركة في دورات أكاديمية صارمة سوف تدعمهم في مسارهم
التعليمي نحو الكلية.
مع خالص االحترام والتقدير،
مدارس الفرص المتكافئة ومكتب المساواة وإمكانية الوصول

(T&I 25128 (Arabic

