مسح أولوية االستفتاء
ر
المحتمون،
المحل
واألهال والموظفون وأعضاء المجتمع
الطالب
ي
ي
ميلووك باإلجماع عل قرار إجراء االستفتاء الذي ستيد من سقف التمويل لمدارس
ديسمت  ،2019وافق مجلس إدارة مدارس
يف 19
ر
ي
ر
حظ بموافقة الناخبي .سيظهر سؤال االستفتاء يف االقتاع المقرر يف  7أبريل .2020
ميلووك العامة إذا
ي
ي
ر
ر
الت تزيد من فرص ووصول الطالب والعائالت والموظفي
تلتم مدارس
ميلووك العامة بثقافة المساواة عل مستوى المقاطعة ي
ي
ميلووك العامة للحصول عل مالحظات من أفراد المجتمع للمساعدة
وف سبيل تحقيق هذه الغاية ،تسىع مدارس
والمجتمع
المحل .ي
ي
ي
ف تحديد أولويات تخصيص موارد االستفتاء لتلبية احتياجات الطالب عل أفضل وجه .لقد ساعدت مساهمة المجتمع ر
حت اآلن يف
ي
تحديد فئات االحتياجات التالية:
• توفت المزيد من جودة التعليم يف مرحلة الطفولة المبكرة
• جذب واستبقاء المعلمي المؤهلي لتحقيق االستقرار يف القوى العاملة والفصول الدراسية
• توفت المزيد من الخدمات الداعمة ف المدارس ،مثل المرشدين ر
وأخصائ علم النفس واألخصائيي االجتماعيي
التبويي
ي
ي
وحت الصف الثائ ر
والت تعد ضورية للتعليم الجيد من مرحلة رياض األطفال ر
ر
عش.
ي
والممرضات والتعليم الخاص ،ي
والموسيق ر
ر
والتبية البدنية
• زيادة فرص مشاركة الطالب يف خدمات المكتبة والفن
• توسيع نطاق الوصول إل الفرص التعليمية المتقدمة مثل برامج اللغات العالمية ،ودروس تحديد المستوى المتقدم (،)AP
والتامج ثنائية اللغة ،والتعليم بالغمر ،وبرامج
والدورات الدراسية للبكالوريا الدولية ( - )IBإل جانب الدراسات اإلثنية ،ر
مونتيسوري
عال الجودة
المهت
• ضمان حصول الطالب عل التعليم
والتقت الشامل ي
ي
ي
• خفض أعداد الطالب يف الغرف الصفية
من خالل هذا المسح ،نطلب منكم تزويدنا بمالحظاتكم يف ترتيب هذه األولويات من  1إل  7حيث يمثل الرقم  1األولوية العليا
ر
شاكرين لكم حسن تعاونكم ومشاركتكم .إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذه العمليةُ ،ي ر
وئ
رج مراسلتنا عل عنوان ر
التيد اإللكت ي
.feedback@milwaukee.k12.wi.us
للمزيد من المعلومات حول االستفتاءُ ،ي ر
رج الذهاب إل موقع الويب .mpsreferendum.com
مع خالص التمنيات،

د .كيث ر يئ.
بوسل
ي
مدير المدارس
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ى
يرج أن تعرفنا عىل نفسك

الرئيس الذي تمثله عند اإلجابة عىل هذا االستطالع.
ى
يرج تحديد الدور
ي

o
ول أمر طالب/ة يدرس ً
 oأنا أب/أم ّ /
ميلووك العامة.
حاليا يف مدارس
ي
ي
المحل.
 oأنا عضو يف المجتمع
ي
ميلووك العامة.
موظق مدارس
 oأنا عضو يف طاقم
ي
ي
 oآخر________________________________________________ :
أنا طالب/ة.

يرج ترتيب األولويات التالية من  7-1بكتابة رقم  1بجانب أعىل أولوية ى
ى
حت الرقم 7
______ توفت المزيد من جودة التعليم يف مرحلة الطفولة المبكرة
______ جذب واستبقاء المعلمي المؤهلي لتحقيق االستقرار يف القوى العاملة والغرف الصفية
______ توفت الخدمات الداعمة ف المدارس ،مثل المرشدين ر
وأخصائ علم النفس ،واألخصائيي االجتماعيي ،وخدمات
التبويي،
ي
ي
التمريض ،والتعليم الخاص
والموسيق ر
ر
والتبية البدنية
______ زيادة فرص مشاركة الطالب يف خدمات المكتبة والفن
______ توسيع نطاق الوصول إل الفرص التعليمية المتقدمة مثل برامج اللغات العالمية ،ودروس تحديد المستوى المتقدم (،)AP
والتامج ثنائية اللغة ،والتعليم بالغمر ،وبرامج
والدورات الدراسية للبكالوريا الدولية ( - )IBإل جانب الدراسات اإلثنية ،ر
مونتيسوري
عال الجودة
المهت
______ ضمان حصول الطالب عل التعليم
والتقت الشامل ي
ي
ي
______ خفض أعداد الطالب يف الغرف الصفية
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ُ
رج إضافة أي مالحظات أخرى ترغب يف مشاركتها.
اختياري :ي ى
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

نشكرك عل مشاركتك ومالحظاتك يف الوقت الذي نخطط لتلبية احتياجات طالبنا عل أفضل وجه .خالل األشهر القليلة المقبلة،
سوف تسمع الكثت عن استفتاء  7أبريل  2020يف المنطقة التعليمية .لمعرفة المزيد عن االستفتاء ،ر
يرج الذهاب إل هذا الموقع
.http://mpsmke.com/referendum
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