REVISED FAMILY ENTRY LETTER
أعزائي عائالت مدارس ميلووكي العامة،
إذ أباشر تولي مصبي كمدير مؤقت لمدارس ميلووكي العامة ،يسرني أن أشارككم آمالي وأحالمي فيما يخص أوالدنا وكيف يمكننا العمل
سويًا من أجل تحقيقها .لقد كرست الـ  28سنة الماضية من حياتي في العمل في مدارس ميلووكي العامة من خالل قيامي بأدوار مختلفة -
سا للشئون اإلدارية في المدارس حيث توليت اإلشراف
فقد عملت كمعلم ومدير مدرسة ومدير إداري ،ومنذ وقت قريب جدًا عملت رئي ً
على  160مدرسة وقائد مدرسة .ال بد أن بعضكم أحد طالبي السابقين ،وها أنتم تضعون اآلن أطفالكم تحت رعاية مدارس ميلووكي
العامة.
لقد غير التعليم العام حياتي .كما وسع أفق عالمي .وأطمح في أن يحصل جميع طالب مدارس ميلووكي العامة على نفس الفرصة لينموا
ويتعلموا ويتفوقوا .وكرست نفسي من أجل تحقيق ذلك الهدف .فمن خالل العمل سويًا ،يمكننا تحقيقه.
يسرني أن أباشر عملي كمدير مؤقت للمدارس .فال شيء يفوق أهمية نجاح أوالدكم .وأنا مستعد للقيام بأي شيء ضروري للتأكد من أن
جميع الطالب يحصلون على فرص تمكنهم من خوض تجربة النجاح الشخصي واألكاديمي في مدارس ميلووكي العامة.
ونظرا ألننا نتعهد بنجاح كل طفل ،سوف أركز على خمسة أولويات متعلقة بالنجاح وهي:
ً






الشفافية والمسائلة
االرتقاء بالثقافة الخاصة بالمنطقة التعليمية والمدرسة
تطوير طاقم موظفينا
ضمان المسئولية المالية والشفافية
تعزيز التواصل والتعاون

أيها العائالت ،أنتم تمثلون الشريك األكثر أهمية وثقة في هذه المسيرة لصالح طالبنا .إن التأكد من وجود أطفالكم في المدرسة يوميًا
وتفحص واجباتهم المدرسية والبقاء على تواصل مع مدارسكم إجراءات هامة تجعل أطفالكم يدركون أهمية الحياة المدرسية.
سوف أقوم بزيارة المدارس وأتلقى المالحظات لمعرفة أفكاركم بشأن نقاط القوة الخاصة بالمنطقة التعليمية واإلمكانية المتاحة لنا للتطور
والفرص المتاحة من أجل القيام بالتحسين .يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني على الرابط  mpsmke.com/feedbackوالسماح لنا
باالطالع على ما تفكرون فيه.
أطفالنا هم قادة المستقبل .ويستحقون الحصول على كل فرصة ليصبحوا ناجحين .ونحن نتولى مسئولية التحقق من حصول كل طفل على
فرصة لتحقيق النجاح.
مع خالص التمنيات،

كيث بي .بوسلي ،دكتوراه في التربية.
مدير المدارس المؤقت
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