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 أولياء األمور األعزاء: 

 

  Northeast( بإثارة كبيرة عن بناء وافتتاح مدرسة BCPSأعلنت المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور )

(، وتجديد وتوسيع مدرسة باين 2024)االفتتاح المتوقع في سبتمبر  King Avenueالمتوسطة الجديدة تقع في 

(. سيخفف هذان المشروعان من االزدحام في المدارس  2024جروف المتوسطة )المتوقع االنتهاء في ديسمبر 

  الوسطى والشمالية الشرقية.المتوسطة في المناطق 

  

، أكاديمية بحيرة لوخ Golden Ringكوكيزفيل، دمبارتون،  مدارستشمل المدارس المشاركة في الدراسة الحدودية  

 المتوسطة.   Stemmers Run ، باركفيل، بيري هول، باين جروف، ريدجلي، وMiddle Riverرافين، 
  

. بين يناير ومارس، ستجتمع المجموعة سبع 2023خريف وستنعقد في يناير سيتم تحديد لجنة الدراسة الحدودية هذا ال

مرات، بما في ذلك استضافة اجتماعين إعالميين في مارس لمشاركة عمل المجموعة والتحدث مع أعضاء المجتمع وجمع 

ك عقد جلسة استماع ، سينظر مجلس التعليم في توصية اللجنة ويتخذ إجراء بشأنها، بما في ذل2023المعلومات. في مايو 

 عامة.

 

 كيف يمكنني المشاركة في عملية الدراسة الحدودية؟

 

o  للتعبير عن اهتمامك بالخدمة 2022نوفمبر  11في موعد أقصاه  نموذج االهتمام باالنضمام ألعضاء اللجنةأكمل ،

 المشاركة محدودة. قد ال تتمكن المدارس من تلبية جميع الطلبات. في لجنة الدراسة الحدودية.  

o   الطالب والمدارس المعنية.  جميعيُطلب من أعضاء اللجنة االلتزام بخدمة مصالح 

o ة عبر اإلنترنت )مباشرة ومسجلة(. بدًءا من شهر يناير، شاهد اجتماعات لجنة الدراسة الحدودي 

o  حضور ومتابعة اجتماعات لجنة الدراسة الحدودية )االجتماعات مفتوحة للجمهور؛ لكن المشاركة في أنشطة اللجنة

 تقتصر على أعضاء اللجنة(.

o   حضور جلسات المعلومات العامة في مارس لمراجعة مسودة توصيات اللجنة والتحدث مع الموظفين وأعضاء اللجنة

 حول االعتبارات لتغيير الحدود.

o  .شارك في استطالع الرأي عبر اإلنترنت الذي يبدأ في مارس لتقديم مدخالت بشأن مسودة توصيات اللجنة 

o .حضور اجتماعات مجلس التعليم والمشاركة في التعليقات العامة 

o  المدخالت.أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مجلس التعليم ولجنة الدراسة الحدودية لتقديم 

o  (.2023حضور جلسة االستماع العامة لمجلس التعليم الخاصة بقرار تغيير الحدود )في مايو 

 

 

 

 من يعمل في لجنة الدراسة الحدودية وما هو دوره؟ 

 

o  يتم تعيين لجنة الدراسة الحدودية من قبل رئيس هيئة الرقابة مع مدخالت وتوصيات من رئيس المدارس والمديرين

 التنفيذيين ومديري المدارس. تتمتع اللجنة بتمثيل متساو من جميع المدارس المشاركة ويقتصر حجمها على 

رسي( من كل مدرسة. يعمل المديرون كأعضاء ال  مدرس واحد وممثالن )أولياء األمور و/أو غيرهم من المجتمع المد 

 يحق لهم التصويت ويقدمون المعلومات لدعم العملية. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_UZrmwi0j2VPs7iKAisotNNUMDRNSlNYMktXMzVIWk01WDdZOTUxSTkxMy4u&web=1&wdLOR=cCE54A0B8-BF1E-4E1A-96DE-4B1858F718C6
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o   يُطلب من أعضاء اللجنة التركيز على مصالح جميع األطفال الذين سيتأثرون بعملية الحدود ومقاومة تمثيل مصالحهم

 الشخصية.  

o وخارج االجتماعات يفكرون بعناية في المعلومات  يلتزم األعضاء بحضور سبعة اجتماعات. يقضون وقتًا داخل

 ويقدمون نظرة ثاقبة ذات صلة حول المجتمع.  

o  يحضر األعضاء جلسة المعلومات العامة للمجتمع للمساعدة في شرح عمل اللجنة والمشاركة في محادثات حول

 االعتبارات لتغيير الحدود. 

 

 اركة في اللجنة:يجب على أولياء األمور أو المعلمين المهتمين بالمش

 

o  .أن يكونوا مهتمين بمراجعة المعلومات التفصيلية للغاية 

o  بجميع االجتماعات التأكد من قدرتهم على االلتزام. 

o  وليس مجرد الدفاع عن مجتمعهم أو أسرهم.  –إظهار اهتمامهم بطالبنا في جميع أنحاء المنطقة 

 

(، على موقع المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور FAQsاألسئلة الشائعة )يتم نشر هذه المعلومات، جنبًا إلى جنب مع 

(BCPS( "ضمن قسم "الموارد )https://www.bcps.org/.)  سيتم تحديث هذا الموقع طوال عملية تغيير الحدود بمعلومات

 جديدة، لذا يرجى الرجوع إليه كثيًرا.

 

في موعد  نموذج االهتمام باالنضمام ألعضاء اللجنةللتعبير عن اهتمامك بالمشاركة في لجنة الدراسة الحدودية يرجى إكمال 

ع  . يرجى تذكر أن المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور توفر العديد من الطرق للبقاء على اطال2022نوفمبر  11أقصاه 

 ومناصرة المخاوف محددة كجزء من العملية الشاملة.

 

 شكرا جزيال لمشاركتك العام الدراسي معنا.

 

 مع خالص التقدير،

 

 دكتور مايكل زارشين

 رئيس المدارس 

 إدارة المدارس 

 

 السيد براديب "بيت" ديكسيت 

 المدير التنفيذي 

 قسم إدارة المرافق والتخطيط االستراتيجي 

 

mz/pd/ds 

 :  دكتور ميريام ياربرو، نائبة رئيس هيئة الرقابة، إدارة المدارس النسخ إلى

 دكتور إريك مينوس، المدير التنفيذي، إدارة المدارس

 السيدة الريسا سانتوس، المدير التنفيذي، إدارة المدارس 

 السيد آدم كارني، مدير مدرسة كوكيزفيل المتوسطة 

 دمبارتون المتوسطة السيدة أماندا شانكس، مديرة مدرسة  

 المتوسطة  Golden Ringالسيدة شارلين مول، مديرة مدرسة  

 السيدة هيذر كولتون، مديرة أكاديمية بحيرة لوخ رافين 

 المتوسطة Middle Riverالسيدة شانون باركر، مديرة مدرسة  

 السيد ميكا ويجينز، مدير مدرسة باركفيل المتوسطة 

 مدرسة بيري هول المتوسطةالسيدة ليزا بيري، مديرة  

 السيدة ديبورا ماجنس، مديرة مدرسة باين جروف المتوسطة  

 دكتور سيث باريش، مدير مدرسة ريدجلي المتوسطة 

https://www.bcps.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_UZrmwi0j2VPs7iKAisotNNUMDRNSlNYMktXMzVIWk01WDdZOTUxSTkxMy4u&web=1&wdLOR=cCE54A0B8-BF1E-4E1A-96DE-4B1858F718C6
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 المتوسطة  Stemmers Runالسيد بريان تانر، مدير مدرسة  

  


