
ة لسنة  بية عن إمتنانه لعوائل، كادر، ومجتمع مديرية مدارس  حيث نصل األسابيع األخير دراسية لم يكن لها مثيل، يعير مدير الير
 سبوكان. 

 
نت، إىل عودة    من بداية   . طلبنا منكم  ماضيةر الهأش ةلتعليم داخل المدرسة، حصل الكثير عير العش    ممنهجةآمنة و  كلها عير اإلنير

ائب، تغيير األموال التشغ ر، بضمنها مشاركة آرائكم عىل نطاق واسع من األمو    المرتقب الجغرافية حدود اليلية الواردة من الضر
ي جديد، و ، للمدارس 

  مدارسنا الجديدة. ماذا نسمي إختيار موقع لملعب رياضر
 

ي أرجاء مدينتنا. لكن مفعمة بالحيوية   ها حثت حواراتوله، وكل من، أقل ما يمكن قدياتتحور كل من هذه األملكانت 
ر
مستوى  ف

لإلدارة، المجاميع اإلستشارية، ومجلس اإلدارة إلتخاذ  أتاح    –مديرية مدارس سبوكان مجتمع   – المشاركة فوق اإلعتيادي منكم 
ي جعل مديريتنا أفضل. 

ر
 ف
ً
 القرارات سعيا

 
ي المشاركة معنا. إذا كنا سنستمر بالتطوير، نحتاج  ولهؤالء الذين إختلفوا 

ر
مع قرار المديرية هذه السنة، أطلب منكم اإلستمرار ف

 المختلفة الممكنة.  صواتعدد من األ من أكير لسماع ل
 

ة.  تعاون، والتكار ، اإلبكيف عىل الت علمتنا هذه السنة ات الكبير  بعض األمور غاية تخطيمن أجل مواجهة الكثير من التغيير
ً
ي  نا معا

فر
. أعتقد أن الثقة، التعاون، الصعوبة ي

ي الخريف الماضر
دراسية  الذي مرينا به سيقودنا لسنة  التعلمو ، اآلن نحن أقوى عما كنا عليه فر

2021-2022   
ً
 . ناجحة جدا

 
 
ً
اتيجيات جوهرية  حاليا ، وتعالج مة الطلبة تضع نجاح وسل ، نعمل عىل خطة إلعادة فتح المدارس تدور حول خمس سير

ً
ثار  اآل أوال

 حية للوباء. والصاألكاديمية 
 
  . لجميع المراحل الدراسية تاري    خعير ال عدد يث ال من ح صفوفال  خفضأتقوم مديرية مدارس سبوكان بالعمل عىل إنشاء   ،جدد لل

 قادمة.  وات تحوىلي عىل مديريتنا لسنير أثتهذا يتضمن إمكانية حصول 
 

ر األ يزدهر الطل  فرديأكير ام متإهدعم و عىل  هملو حصمية والنفسية عندما كاديبة من الناحيتير
ً
كما تتيح    أساتذتهم.  قبل من ا

ر ب نا مياق أثناء جعلهم أكير سلمة وصحة ، تبداخل الصف  ير أك مساحة شخصية لطلبة  لالصفوف منخفضة العدد   اإلمتثال   تأمير
لتوفير المساحات ويعكس العمل الجاري مد مع  التخطيط طويل األ توفير الصفوف منخفضة العدد تماش   ي. ات السلمةإرشادب

ي الصفوف من خلل 
 . للمدارس حدود الجغرافيةبناء مدارس جديدة وتغيير الفر
 

اتيجيتنا الجوهرية الثانية زيادة ي ، المرشدين عدد  تشمل سير ي الدعم، وأساتذة الالصحة النفسية، إختص معالجر تداخل  اصير
 وا به وما يزالون يمرون به ونحن نخرج من الوباء. لمساعدة الطلبة إستيعاب ما قد مر 

 
إمتلك هيئة مستجيبة هي  مدونة يومية، نحث جميع طلبتنا إستخدام هذه الخدمات. سواء كان ذلك معالج، صديق مقرب، أو 

ي 
فسية  بالصحة الن . وكذلك بالنسبة للكادر. إذا كنتم ترغبون بالتحدث مع خبير  أفضلخطوة مهمة اوىل لشعور نفسي وعاطفر

ي مدارسنا أن يمجاز   رشدوكم إىل الطريق الصحيح. ، بإمكان معالجر
 

ي اإلستثمار من خلل مناهجستمر مبعدها، نحن 
ي أحسن األريبات وتد تعليمية  ون فر

نستفيد   وقات،إجتماعية عاطفية. حير فر
ر عىل العافية، تكوين علقات سليمة، حل ال كير

اعات، و جميعنا من الير ر ي  لمامجتمع ش تعزيز ير ي المراحل  . بإمكان الطلبة وإيجابر
فر

ي  – التمهيدي 
ي دروس تركز عىل التطوير الثابر

ي و  اإلجتماعي عش  المشاركة فر
 لبناء بيئات مدرسية عظيمةالعاطفر

ً
  حيث نعمل معا

 تعدهم لمستقبل ناجح. 
 
ي المستويات  اتيجيتنا الرابعة، حيث نعد تدريبات للكادر واأل جزء من سير ك ساتذة، سنشدد عىل التخطيط لتجارب تعليمية تلير

ي صفوفنا.  سعة النطاقوااألكاديمية واإلحتياجات 
 فر

 



غاية  ب اتذتنا أس ل يعم لنجاح. ل لتعلم وإعطاء جميع الطلبة فرص عادلة إلزالة عوائق التدريس ل متنوعة طرق الهدف هو إستخدام 
 هذا التدريب  هدف، وي  من أجل خدمة جميع الطلبةجد ال

 
جاالت منقاط القوة و  عف منهم التكي  مكتز إلعطاءهم خيارات المرك

 التطور لكل طالب. 
 

 ،
ً
ا أهمية قصوى عير مديريتنا. ستحصل المدارس عىل  لها ة ذين هم بأشد الحاجصادر اإلضافية للطلبة التوفير الم سيكون  وأخير
 إىل عوامل مثل العدد اإلجماىلي للطكوادر إ

ً
ي  ضافية لتقديم دعم التداخل إستنادا

ر
كل مدرسة، وعدد   مجتمعلبة، مستوى الفقر ف

 الطلبة الذين يحصلون عىل خدمات التعليم الخاص. سيكون هذا دعم
ً
 افيضإ ا

ً
. تحصل عليعىل ما  ا

ً
 ه المدارس حاليا

 
ي لدينا الكثير لنتطلع إليه و 

ر
 لكم عىل إستمراركم ف

ً
،  أتشوق لرؤية ما سينجزه طلبتنا وكادرنا السنة القادمة. شكرا إظهاركم الصير

ة لتنشئة أطفالنة لماذا تعد سبوكان مدي تعاونكم هذه السنةأثبت خلل هذه األوقات العصيبة.   التفهمالتسامح، و  ر تمير  ننا.  ممير
ي الخريفلكم عطلة صيفية 

ر
 . هادئة ونراكم ف

 


