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 2020أیلول/ سبتمبر،  

 
 ،20أعزائي عائالت المنطقة التعلیمیة 

 
م نفسي بصفتي المدیر المراقب المجتمعي المؤقّت Joseph O’Brienاسمي ھو الدكتور/  ، وشرٌف وامتیاٌز لي أن أقدِّ

. إنني أتطلع اآلن للشراكة معكم لتعزیز المشاركة بین مكتب المنطقة التعلیمیة، ومدارسنا 20للمنطقة التعلیمیة 
 ومجتمعنا المحلي الرائع من العائالت.

 
القلق، ولكن، مدراء مدارسنا والمدراء المساعدون والمعلمون والعاملون بالمدارس إنني أعلم أن العدید منّا یشعرون ب 

أیلول/  21لتالمیذ التعلّم عن بعد، ویوم  2020أیلول/ سبتمبر،  16یعملون بال كلل لجعل فتح المدارس في یوم 
 اً.للتالمیذ المجدولین لحضور التعلّم الُمدمج، یوماً آمناً ومفیداً وناجح 2020سبتمبر، 

 
إنني أتطلع للعمل معكم جنباً إلى جنب في األیام القادمة وإلى بناء جسور جدیدة من التواصل، حتى نتمكن من العمل 

 سویاً لمصلحة جمیع التالمیذ.
 

أیلول/  30التي سوف تجتمع في یوم  20الرجاء أخذ العلم بأننا نقوم بتشكیل لجنة المساواة في المنطقة التعلیمیة 
ظھراً. أرحب بكم لالنضمام لي في البحث عن الطرق التي یمكن من خاللھا مساعدة  1في الساعة  2020سبتمبر، 

 جمیع التالمیذ، بما فیھ أولئك التالمیذ من المجموعات غیر الممثّلة. 
 

فیھ  jobrien17@schools.nyc.govإذا كنتم ترغبون باالنضمام إلینا، الرجاء مراسلتي عبر البرید االلكتروني 
 التي یداوم فیھا. 20اسم طفلكم (أطفالكم) ومدرسة المنطقة التعلیمیة 

 
ب بكم لالنضمام إلینا لحضور اجتماعات المجلس االستشاري لآلباء المھاجرین ومجلس   وزیادةً عن ذلك، فإنني أرّحِ

رابطة بین المدرسة وعائالتنا ھي رابطة أساسیة وأحث كل فرٍد منكم على ) ھذا العام. إن الCECالتعلیم المجتمعي (
 لبناء غٍد ویوٍم أفضل  20االنضمام إلى المعلمین الموھوبین، والمدراء المساعدین والمدراء بالمنطقة التعلیمیة 

 
 أشكركم جزیل الشكر وأتطلع لمواصلة الحوار. 
 

 jobrien17@schools.nyc.govوني على العنوان یمكن التواصل مع دائماً عبر البرید اإللكتر
 

 مع أطیب األمنیات،
 

 Joseph O’Brien.حاصل على دكتوراه في التعلیم ، 
 (بوكالة مؤقّتة)20المدیر المراقب المجتمعي للمنطقة التعلیمیة رقم 
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