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 أولیاء األمور الكرام:
 

حدود  لل) المتوسطة، سیتم إجراء دراسة  Deer Park Magnet( ماجنت فاء من حیث السعة لمدرسة دیر باركعلتوفیر اإل
  Northwest(نورث وست وأكادیمیة )، Franklinفرانكلین (مدرسة دیر بارك، و ةالستكشاف حدود جدیدة محتملة لمدرس

Academy  ،(یبامدرسة و) كسفیلPikesville ،(مدرسة و) وندسور میلWindsor Mill ( .المتوسطة 
 

. بین سبتمبر ودیسمبر، ستجتمع المجموعة ست مرات،  2022سیتم تحدید لجنة دراسة الحدود ھذا الصیف وستجتمع في سبتمبر  
  بما في ذلك استضافة اجتماع إعالمي عام في أكتوبر لمشاركة عمل المجموعة، والتحدث مع أفراد المجتمع، وجمع المعلومات.

، سینظر مجلس التعلیم في توصیة اللجنة ویتخذ إجراءات بشأنھا، بما في ذلك عقد جلسة  2023وفي شھري فبرایر ومارس 
 استماع عامة.

 
  كیف یمكنني المشاركة في عملیة دراسة الحدود؟

 
o  د.  لإلعراب عن اھتمامك بالخدمة في لجنة دراسة الحدو ،2022، 17ال یتجاوز یونیو موعد اتصل بمدیرك في

 المشاركة محدودة؛ قد ال تتمكن المدارس من تلبیة جمیع الطلبات.  
o  الطالب والمدارس المعنیة.  جمیعیُطلب من أعضاء اللجنة االلتزام بخدمة مصالح 
o  .(مباشرة ومسجلة) بدًءا من سبتمبر، شاھد اجتماعات لجنة دراسة الحدود عبر اإلنترنت 
o االجتماعات مفتوحة للجمھور؛ لكن المشاركة في أنشطة اللجنة   حضور ومراقبة اجتماعات لجنة دراسة الحدود)

 تقتصر على أعضاء اللجنة). 
o   حضور الجلسة اإلعالمیة في أكتوبر لمراجعة مشروع توصیات اللجنة والتحدث مع الموظفین وأعضاء اللجنة حول

 اعتبارات تغییر الحدود.
o  أكتوبر لتقدیم مدخالت حول مشروع توصیات اللجنة. المشاركة في استطالع الرأي عبر اإلنترنت الذي یبدأ في 
o .حضور اجتماعات مجلس التعلیم والمشاركة في التعلیقات العامة 
o .إرسال برید إلكتروني إلى مجلس التعلیم ولجنة دراسة الحدود لتقدیم المدخالت 
o  2023حضور جلسة االستماع العامة لمجلس التعلیم الخاصة بقرار تغییر الحدود (في فبرایر .( 

 
 من یعمل في لجنة دراسة الحدود وما ھو دورھا؟ 

 
o یتم تعیین لجنة دراسة الحدود من قبل المشرف مع مدخالت وتوصیات من رئیس المدارس والمدیرین التنفیذیین 

 ومدیري المدارس. تتمتع اللجنة بتمثیل متساٍو من جمیع المدارس المعنیة ویقتصر حجمھا على  
o   معلم واحد وممثلین اثنین (أولیاء األمور و/أو غیرھم من المجتمع المدرسي) من كل مدرسة. یعمل المدیرون كأعضاء

 غیر مصوتین ویقدمون المعلومات لدعم العملیة.  
o لتركیز على مصالح جمیع األطفال الذین سیتأثرون بعملیة الحدود ومقاومة تمثیل مصالحھم  یُطلب من أعضاء اللجنة ا

 الشخصیة.  
o  اجتماعات. یقضون وقتًا داخل االجتماعات وخارجھا في النظر بعنایة في المعلومات  ستویلتزم األعضاء بحضور

 وتقدیم نظرة ثاقبة ذات صلة بالمجتمع.  
o المجتمعیة للمساعدة في شرح عمل اللجنة والمشاركة في محادثات حول اعتبارات  یحضر األعضاء الجلسة اإلعالمیة

 تغییر الحدود.
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 یجب على أولیاء األمور أو المعلمین المھتمین بالمشاركة في اللجنة:

 
o التفاصیل.  االھتمام بمراجعة معلومات شدیدة 
o  .التأكد من قدرتھم على االلتزام بجمیع االجتماعات 
o  ولیس مجرد الدفاع عن مجتمعھم أو أسرھم.  –إظھار رعایتھم لطالبنا في جمیع أنحاء المنطقة 

 
على موقع المدارس العامة لمقاطعة بالتیمور على الویب )، FAQsیتم نشر ھذه المعلومات، جنبًا إلى جنب مع األسئلة الشائعة (

سیتم تحدیث ھذا الموقع طوال عملیة تغییر الحدود بمعلومات جدیدة، لذا . )/https://www.bcps.org( تحت قسم "ما یحدث"
 یرجى الرجوع إلیھ كثیًرا.

 
رس  . یرجى تذكر أن المدا2022، 17موعد أقصاه یونیو لمعرفة المزید عن لجنة دراسة الحدود، یرجى االتصال بمدیرك في 

 العامة في مقاطعة بالتیمور توفر العدید من الطرق للبقاء على اطالع والدعوة إلى اھتمامات محددة كجزء من العملیة الشاملة.
 

 شكًرا جزیالً لك على مشاركة العام الدراسي معنا. 
 

 مع خالص التقدیر،
 

 الدكتور مایكل زارشین
 رئیس المدارس
 إدارة المدارس

 
 "بیت" دیكسیت السید برادیب 

 مدیر تنفیذي 
 قسم إدارة المرافق والتخطیط االستراتیجي 

 
mz/pd/ds 

 الدكتورة میریام یاربرو، نائبة المدیر، إدارة المدارس      نسخ إلى: 
 الدكتور إیریك مینوس، المدیر التنفیذي، إدارة المدارس 

 المتوسطة) Deer Park Magnet( تماجنالسیدة رینیھ كراب، المدیرة بالنیابة، مدرسة دیر بارك  
 المتوسطة ) Franklinالسید براین شیف، مدیر مدرسة فرانكلین ( 
 ) Northwest Academy(نورث وست  السید فیلیب روبنسون، مدیر أكادیمیة  
 المتوسطة) Pikesvilleكسفیل (یالسیدة كالیشا میلر، مدیرة مدرسة با 
 المتوسطة) Windsor Millمیل (الدكتور رودریك ھوبز، مدیر مدرسة وندسور  
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