كل ما يجب أن يعرفه ولي االمر حول إعادة ھيكلة المدارس في إدارة التعليم بمقاطعة رش-ھنريتا
يناير 2017
عزيزي ولي األمر
منذ نحو عامين صوتت أسرة اإلدارة باألغلبية على اعتماد المقترح الذي تقدم به مجلس التعليم في إدارة التعليم بمقاطعة رش-ھنريتا الوسطى الخاص
بروضة اليوم الكامل وإدارة التسجيل.
وكما توقعنا ،لم تكن عملية إعادة ھيكلة المدارس التابعة إلدارة التعليم بالمھمة السھلة ،فقد كان المئات من األشخاص يعملون على مدى شھور عديدة
حتى تنجح ھذه الخطوة في خدمة أبنائنا الطالب والمعلمين والمجتمع بأسره .وعلى مدار العامين السابقين كنا نوافيكم بالتقدم الذي أحرزناه .ومع اقتراب
موعد إتمام إعادة الھيكلة ،نرسل إليكم ھذا الخطاب إلبالغكم بالمعلومات التي ينبغي معرفتھا في الوقت الذي نجھز فيه الستقبال العام الدراسي الجديد.
لذلك يرجى قراءة ھذا الخطاب بالكامل حتى يتسنى لكم فھم الصورة العام لما يحدث.
مبررات إعادة ھيكلة المدارس
يسمح إعادة ھيكلة المدارس إلدارة التعليم بتوفير المزيد من الفصول المطلوبة لفتح فصول روضة اليوم الكامل ابتداء من سبتمبر  ،2017وتعد ھذه
الخطوة في غاية األھمية ألن إدارتنا من بين العشرين إدارة تعليمية في نيويورك التي ال توفر فصول روضة اليوم الكامل ،لذلك نتطلع إلى فتح فصول
الروضة التي تقدم خدمة تعليمية على مدار اليوم ألصغر طالبنا أعمارًا ابتداء من العام القادم.
إضافة إلى ذلك سوف يمكننا إعادة ھيكلة المدارس من تطوير مدارس المقاطعة في جوانب كثيرة ،فسوف نتمكن من تحسين مستوى إدارة عمليات
تسجيل الطالب وقبولھم في المستقبل ونحافظ على مبادرتنا الناجحة التي تقلل عدد الطالب في كل فصل كما سنتمكن من تحقيق التوازن بين عدد
الطالب في كافة المدارس ،وتوفير خدمة الرعاية قبل اليوم الدراسي وبعده لطالب الروضة والمرحلة االبتدائية وتوفير حصة تثقيفية لطالب الصفوف
الرابع إلى السادس ،ومنح طالب الصف الرابع فرصة حضور حصص الغناء والموسيقى وتوسيع نطاق خدمات اإلرشاد الطالبي للطالب الصغار،
وتوفير المزيد من المواد االختيارية لطالب الصفين الثامن والتاسع وغير ذلك من المزايا.
عمليات ترميم المباني على قدم وساق
حتى نتمكن من إعادة ھيكلة المدارس ،نجري عمليات الترميم والتجديد على مباني المدارس في شيرمان وفولمر وبرجر وتسير وفق الجدول المحدد
لھا ،وسوف تكتمل عمليات الترميم والتھيئة والتوسعة في ھذه المدارس بحلول شھر يوليو  ،2017ونود أن نذكركم أن ھيكل مدارسنا ابتداء من شھر
سبتمبر  2017سوف يكون على النحو التالي:
 المدارس االبتدائية )من الروضة حتى الصف الثالث( :كرين ،فايل ،ليري ،وينسللو
 المدارس المتوسطة )من الصف الرابع حتى السادس( :شيرمان و فولمر
 المدارس الثانوية الدنيا )من الصف السابع حتى التاسع( :برجر و روث
 المدارس الثانوية العليا )من الصف العاشر حتى الثاني عشر( :المدرسة الثانوية العليا
ويتمثل الھدف من إنشاء ھذه المدارس المحددة المراحل في خلق بيئة أفضل من الناحية التعليمية واالجتماعية والعاطفية حتى يتعلم الطالب وينمون
فيھا.

قريبًا بدء التسجيل في برنامج رعاية الطالب قبل اليوم الدراسي وبعده
لقد نشرنا بالفعل على موقع اإلدارة  www.rhnet.org/cubcareملفات التسجيل والردود على األسئلة المتكررة حول برنامج رعاية الطالب قبل
اليوم الدراسي وبعده  .Cub Care Zoneوسوف تعقد ندوات تعريفية حول البرنامج وكيفية فتح حساب والتسجيل فيه في الساعة  6:30مساء يوم
الثالثاء الموافق  3يناير 2017م ويوم الخميس الموافق  5يناير 2017م في مبنى المدرسة الثانوية العليا ) 1799طريق ليھاي ستيشن( .فإذا رغبتم في
حضور أي من ھاتين الندوتين يرجى التسجيل عن طريق االتصال بمكتب التعليم المستمر على الرقم  359-7805حتى نتمكن من توفير العدد الكافي
من المساعدين وأجھزة الكمبيوتر المحمول .وسوف يفتح باب التسجيل االلكتروني في البرنامج ابتداء من يوم األربعاء األول من يناير  2017حتى
الجمعة  31مارس  .2017كما يمكنكم االطالع على التفاصيل الكاملة حول البرنامج على موقع اإلدارة االلكتروني ،www.rhnet.org/cubcare
ويمكنكم كذلك قراءة الردود على األسئلة المتكررة على الموقع ذاته.
تحديد موعد انتقال مجالس اآلباء والمعلمين إلى المدارس الجديدة
في أكتوبر  ،2016اعتمدت مجالس اآلباء خطة مشتركة لصرف أرصدة صندوق نھاية العام بانتقالھا من مجالس اآلباء والمعلمين الحالية إلى الجديدة
على أساس نسبة انتقال الطالب ،وفي  17يناير  2017سوف يجتمع ممثلي مجالس اآلباء المختلفة مع المشرف العام على اإلدارة للتخطيط لعملية تنظيم
مجالس اآلباء القادمة.
الفرق االستشارية للبرنامج تقدم توصياتھا
في سبتمبر  2015بدأت االجتماعات بين الفرق االستشارية لبرامج المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية الدنيا والعليا – والتي تتألف من معلمين
وإداريين في المدارس وممثلين عن جمعيات العمال – وتناولت االجتماعات مراجعة الخطط األساسية التي يتبعھا مجلس التعليم في إعادة ھيكلة
المدارس وقدموا توصياتھم التي استخدمت في صياغة اإلرشادات اإلدارية بشأن إعادة ھيكلة المدارس .وسوف يراجع مجلس التعليم ھذه اإلرشادات
اإلدارية بحلول شھر مارس.
استمرار العمل على وضع وتطوير المنھج
حاليًا يجري العمل على وضع وتطوير المنھج الخاص بروضة اليوم الكامل لصفوف الروضة حتى الصف السادس ،حيث نختبر حاليًا برنامج آداب
اللغة االنجليزية ) (ReadyGenلتدريسه للصفوف الرابع إلى السادس وكذلك نعمل على وضع مخططات المناھج المدمجة لتبسيط طرق تدريس
المحتوى األساسي وتحديد المھارات القائمة على األداء من أجل وضع مھمة واحدة لتقييم برنامج آداب اللغة االنجليزية ومھارات المحتوى .وبالنسبة
للصفوف السابع إلى التاسع ،يجري العمل على مراجعة مخططات المناھج لالستدالل بھا في تدريس المحتوى األساسي اليومي ،كما سوف نضع مواد
اختيارية إضافية في برنامج المدرسة الثانوية الدنيا في فصل الربيع.
تكليف الموظفين للعمل في المدارس ابتداء من سبتمبر 2017
تلقى المعلمون والموظفون في شھر يونيو  2016تكليفات أولية للعمل في المدارس التي تفتتح في سبتمبر  ،2017حيث سيعمل أكثر من  %85من
المعلمين في المدارس التي يفضلونھا .ومن جھة أخرى تم تحديد شھر أبريل ويونيو  2017لعقد ندوات تحضيرية حول إعادة ھيكلة المدارس .وفي
مارس  2017سوف تحدد اإلجراءات والجداول الزمنية الخاصة بنقل المعلمين والموظفين والمواد العلمية والمعدات إل المدارس الجديدة ،حيث يجري
العمل على تشكيل فرق مختصة بانتقال المعلمين والموظفين في كل مدرسة لتسھيل عملية انتقالھم.
األوقات التي اعتمدھا مجلس التعليم لبداية اليوم الدراسي ونھايته
على سبيل التذكير ،في فصل الصيف الماضي  -وكذلك في خطاب مستجدات إعادة الھيكلة المرسل في الخريف  – 2016أخبرنا أسرة المدارس بأوقات
بداية اليوم الدراسي ونھايته ،وفي يونيو  2016اعتمد مجلس التعليم أوقات بداية اليوم الدراسي ونھايته وھي كما يلي:





المدارس االبتدائية )من الروضة حتى الصف الثالث( :من الساعة  7:45صباحًا حتى الثانية ظھرًا
المدارس المتوسطة )من الصف الرابع حتى السادس( :من الساعة  9:20صباحًا حتى  3:35عصرًا
المدارس الثانوية الدنيا )من الصف السابع حتى التاسع( :من الساعة  7:15صباحًا حتى  2:30ظھرًا
المدارس الثانوية العليا )من الصف العاشر حتى الثاني عشر( :من الساعة  7:35صباحًا حتى  2:50ظھرًا

إضافة إلى ذلك سوف نقدم حصة النشاط بعد اليوم الدراسي في كل مدرسة متوسطة وثانوية دنيا وعليا وحصة النشاط قبل اليوم الدراسي في كل مدرسة
متوسطة لفرقة الموسيقى .وقد تعين علينا تغيير أوقات دخول المدرسة االبتدائية والمتوسطة والخروج منھا عن الخطة األصلية نظرًا لمتطلبات النقل
المدرسي.
الرد على األسئلة المتكررة حول مدارس الصفوف الرابع حتى السادس
كانت أغلب األسئلة التي تلقينھا أثناء الشھور القليلة الماضية تتعلق بالھيكل الجديد للمدارس المتوسطة للصفوف الرابع حتى السادس ،وھذه ھي األسئلة:

 .1كيف ستكون حصة النشاط بعد اليوم الدراسي لطالب الصفوف الرابع حتى السادس في سبتمبر 2017؟
 .2كيف ستكون فرق الموسيقى لطالب الصفوف الرابع حتى السادس في سبتمبر 2017؟
 .3كيف ستكون الدراسة في المدرسة لطالب الصف السادس في سبتمبر 2017؟
يمكنكم االطالع على اإلجابة على ھذه األسئلة في قسم إعادة ھيكلة المدارس على موقع اإلدارة االلكتروني . www.rhnet.org/reconfiguration
تغيير قواعد اإلشعارات الخاصة بالنقل المدرسي
في الشھر الماضي اعتمد مجلس التعليم بإدارة التعليم في مقاطعة رش-ھنريتا شرط اإلشعار المسبق في حالة الرغبة في تغيير مسار الحافالت ،وابتداء
من  3يناير  2017يجب تسليم طلبات تغيير مسار الحافالت إلى المكتب الرئيسي للمدرسة في موعد أقصاه يوم األربعاء من األسبوع السابق لتاريخا
التغيير المطلوب ،وبتطبيق ھذا الشرط باإلشعار المسبق سنتمكن من تبليغ سائقي الحافالت بأي تغيير في مكان ركوب الطالب ونزوله مع بداية
األسبوع .وال يسمح بتغيير مسارات الحافالت في نفس األسبوع إال في حاالت الطوارئ غير المتوقعة .لقد أرسلنا رسالة إلى منازل جميع الطالب في
منتصف ديسمبر ،ويمكنكم االطالع على النص الكامل لھذه الرسالة عبر موقعنا االلكتروني . www.rhnet.org/buschanges
تحتاج إدارة رش-ھنريتا إلى تعيين  25سائقًا جدي ًدا للحافالت
ب جي ٍد
نتيجة إعادة ھيكلة المدارس وحاالت التقاعد المنتظرة ،تحتاج اإلدارة إلى تعيين  25سائقًا جدي ًدا للحافالت في المقاطعة ،يحصل السائق على رات ٍ
ومزايا ممتازة والتدريب مدفوع األجر ،لذلك ندعوك للنظر في التقدم للعمل كسائق حافلة بمقاطعة رش-ھنريتا الوسطى ،لمعرفة المزيد يرجى زيارة
موقعنا االلكتروني . www.rhnet.org/drive
نأمل أن يجيب ھذا الخطاب عن جميع األسئلة التي لديكم حول إعادة ھيكلة المدارس ،وإذا كان لديكم أي أسئلة لم نقدم اإلجابة عليھا ھنا وأردتم معرفة
المزيد عنھا ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني للمقاطعة  www.rhnet.orgوالضغط على زر اتصل بنا .Contact us
ونشكركم على انتظاركم وتفھمكم في الوقت الذي نواصل التخطيط فيه لروضة اليوم الكامل وإعادة ھيكلة المدارس .ونحن متفائلون وتحمسون للفرص
التي تنتظر أبنائنا الطالب!
مع خالص الشكر

دكتور ج كينيث جراھام
المشرف العام على المدارس

