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 أعزائي اآلباء،

  

 .إننا نكتب إليكم اليوم لنحيطكم علماً ببعض األخبار السارة عن المدارس العامة بمدينة نيويورك

  

لقد أعلنا في األسبوع الماضي أن معدل التخرج من المدارس الثانوية وصل إلى أعلى معدل على اإلطالق كما وصل معدل التسرب من 

 .معدالت التسرب من المدارس في جميع األحياء وانخفضتالمدارس الثانوية إلى أدنى معدل على اإلطالق.  لقد ارتفعت معدالت التخرج 

  

ازاً عظيماً ويتعين علينا أن نخصص لحظات لالحتفال بالعمل الجاد لتالميذنا ومعلمينا وأطقم العاملين بالمدارس. كما أننا إن هذا يعد بحق إنج

نعلم إن ذلك ما كان يمكن أن يتحقق بدونكم أنتم، آباء تالميذ المدارس العامة، ونحن نشكركم على التضحيات التي قدمتموها لتنشئة شباب 

 .كم، فإن مستقبل مدينة نيويورك يبدو مشرقاً رائعين. وبفضل دعم

  

تالميذنا فنحن نعلم أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه. إننا نعمل بجدية أكثر من أي وقت مضى من أجل  بإنجازاتوبينما نحتقل 

  .تحسين كل مدرسة في كل حي عبر إصالحات المساواة واالمتياز للجميع التي نقوم بها

  

سنوات، إلى توفير مدربين  4من صف ما قبل الروضة لجميع األطفال في عمر  -غير مسبوقة في منظومة مدارسنا  تباستثماراقوم إننا ن

، إلى تقديم فصول للدراسات المتقدمة في جميع المدارس الثانوية، إلى توفير علوم الكمبيوتر في جميع االبتدائيةللقراءة في جميع المدارس 

من تالميذ المدارس الثانوية في الوقت المحدد، وسيكون ثلثي الخريجين جاهزين  %80، سيتخرج 2026ألحياء. بحلول عام المدارس بجميع ا

 .للدراسة بالكليات، وسيكون مستوى قراءة جميع تالميذنا في مستوى الصف بنهاية الصف الثاني

  

من أي وقت مضى. إننا سنؤمن دائماً بمدارسنا العامة. إننا سنؤمن دائماً وبينما نواصل تقدمنا، فإننا ملتزمون بنجاح المدارس العامة أكثر 

 .بتالميذ مدينة نيويورك وعائالتنا ومعلمينا

  

نود أن نشكركم مرة أخرى على كل ما تقومون به من أجل أطفالنا ومدينتنا، ونحن نتطلع إلى العمل الذي سنقوم به سوياً من أجل مواصلة 

  .ة نيويوركتحسين التعليم في مدين

  

 !تهانينا لكم على هذا اإلنجاز

  

  

 مع خالص االحترام والتقدير،

  

 

 
 العمدة             مستشارةال

                                       بلدية مدينة نيويورك                   إدارة التعليم

 

 

 

 

 

 


