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 2019، أكتوبر تشرين االول، 3
 

 اعزائي اهالي واعضاء مدارس تون رفرز الكرام،
 

عاطفي. لسوء الحظ هذا هو الواقع العام لمجتمع دارت حول غلق المدارس ممكن ان تسبب االلم، والتوتر الالتي نقاشات ال البدايه، اود ان اشير الى ان في
 ، وعجز في الميزانية الهيكلية.قليلة االستخداموجود مدارس مدارس تون رفرز بينما نتعامل مع تاثيرات انخفاض مستوى التسجيل، و

ميزانيتا بعد التقليص على مدى سنتين  ستة عشر فاصلة تسعة مليون دوالرا لدى 16.9في المضي قدما لخوض التحديات استطعنا ان نضمن ومع عزمنا 
 ولكن هذا ليس كافيا. 

ن المراحل، من نحن نشكل مقاطعة تعليمية ذات تاسيسات متعددة من ناحية المراحل وهناك العديد من المدارس التي نعمل على توفيري التعليم لها. لدينا م
ابعة، ومن الروضة الى المرحلة السادسة، ومن الروضة الى المرحلة الثامنة، ومدارس مرحلة الروضة الى المرحلة الثانية، ومن الروضة الى المرحلة الر

العاشرة الى الثانية  من المرحلة الثالثة الى المرحلة السادسة، ومن المرحلة الخامسة الى المرحلة الثامنه، ومن المرحلة السابعة الى الثامنة، ومن المرحلة
المرحلة الثانية عشر. ولكن هذا ليس نموذجا قياسياً. فعلى مستوى التسجيل للمستويات ووفق تاسيساتها المختلفة،  عشر، وايضا من المرحلة التاسعة الى

المدارس بطريقة تسمح للمقاطعة العليمية بتوظيف الكادر التعليمي بشكل توجد لدينا مدارس ذات مستوى تسجيل منخفض. ليست هناك كثافة طالبية في 
 البرامج التعليمية القوية لكل المدارسة. كفوء وبالتالي توفير

، والتي تستند على التوصيات المتاتية من لجنة االسكان الطالبية 7112، وافق مجلس االدارة على سياسة 2019ففي الثاني من شهر يوليو تموز عام 
(SHC والتي تم تنصيبها في مارس عام ،)ا اسكان مدارس الطالب __ اي حجم من اجل عرض سياسة مجلس االدارة فيما يخص فضاي 2019

 المدارس األمثل، ومستويات مراحل المدراس األمثل، وايضا التعزيزات المدرسية والحدودية والكادر التدريسي.
لة تحقيق العداومن خالل السياسة الجديدة، يوجد هناك نظام مراحل موحد فيما يخص ما ستبدو عليه مدارس تون رفرز تماشيا مع مضينا قدما في 

 للمقاطعة مستقبالً:

  طالب 700  ( 6 –المرحلة االبتدائية )الروضة 

  طالب 900 ( 8 –المرحلة االبتدائية )الروضة الى 

 ( 8-7المرحلة المتوسطة )  طالب 1000 

  طالب 2000   (12المرحلة  -9الثانوية )المرحلة 
وبغض النظر، استعرضت اللجنة مختلف السيناريوهات التي من شانها غلق المدارس.  ليست هناك توصيات من لجنة االسكان حول غلق المدارس.

p://www.twinriversusd.org/Operations/Administrativehtt-ويمكنكم متابعة هذه السيناريوهات على الرابط التالي: 
.Committee/index.html-Housing-Services/Student   وتتضمن صفحة اللجنة االلكترونية ايضا توصيات المقاطعة التعليمية فيما يخص .

 المعلومات المتوفرة حول المدارس والتسجيل في سادس اكبر مقاطعة تعليمية في المنطقة:

  
لمناقشة الخطوات القادمة عية )في شهر نوفمبر وديسمبر( نستضيف سلسلة من اللقاءات المجتموحين تتوفر لدينا توجيهات من مجلس األمناء، سوف 

 والتاثيرات المحتملة. وسوف نعلمكم حال االنتهاء من تحديد المواعيد والوقت بذلك.
ا منكم ما يخص حجم الصف وحجم البرامج في حال غلق المدارس. ولكن دعوني اطمأنكم بان اعلم جيدا ما لديكم من اسئلة وقلق. وسبق وان استمعن

اننا لن نفقد حجوم الصفوف لن تتغير في حالة ادماج/او غلق المدرسة. حيث تحدد قوانين الوالية واالتفاقيات شاملة حجم الصف، وليس حجم المدرسة. كما 
داد للكليات/او العمل. سوف نستمر عبحصول الطالب على البرامج االكاديمية الصارمة لتمكنهم من االست البرامج جراء غلق المدرسة. تكمن التوقعات

والبرامج فيما يتعلق بالتعليم لذوي االحتياجات الخاصة. وهذا يعني ان كان طفلكم مسجل ضمن برامج اقليمية مثل لتوفير استمرارية الخدمات  جهودببذل ال
 تمر الرنامج. التعليم الخاص، فسوف يس

من البرامج  ستبقى الطلبة تتمتع بالمنافع المتاتيةفي المستقبل، مخبئا وكملخص سوف يبقى طالبنا ضمن االولويات، ومركز البيئة التعليمية. مهما كان 
 العاطفي. -التعليمية الخاصة، والممارسات التوجيهية ذات العالقة، واالسناد التعليمي الثقافي

 لم ان وخالل هذه االجراءات يبقى هدفنا هو توصية الخيارات من اجل تحقيق النتائج االفضل لكافة الطالب.يرجى التفضل بالع
 مع خالص احترامي،

 
 

 ستيفن مارتينيز، دكتوراه في التربية والتعليم.
 Twin Rivers Unified School Districtالمدير، مدرسة 
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