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اير  /  شباط 9  2022، ف�ب

 
ي مدينة ر 

ي مدارس مدي��ة التعل�م �ف
ي األها�ي �ف

 ،وشس�ت أعزائئ
 

ي 
�ن �ف ي  ��ش

ي  نوفم�ب  /  الثائف
ا  قدمت ، الما�ف اح� ي  و�غالقها  المدارس �شك�ل إلعادة اق�ت

 مع مناقشاتال من ال�ث�ي  بعد . المقبل الدرا�ي  العام �ف
ي  والرغبة،  المصلحة أصحاب

حات تعليق قررتنقاش قوي ع� مستوى المجتمع،  إجراء �ف  المدارس إغالق أو  شك�ل� إلعادة المق�ت
 : التال�ة

 
• Virgil I. Grissom School No. 7  
• Dr. Charles T. Lunsford School No. 19  
• Nathaniel Hawthorne School No. 25  
• Adlai E. Stevenson School No. 29  
• Andrew J. Townson School No. 39  
• Montessori Academy School No. 53  
• Flower City School No. 54  
• RISE Community School No. 106  
• Dr. Alice Holloway Young School of Excellence 
• Northwest Junior High at Douglass 
• Rochester International Academy 

 
ي  زلنا  ما  ، الحظ لسوء

ف  ستمر �. واقعة حق�قة و�غالقها  المدارس �شك�ل إعادة إ� الحاجة ف�ه أصبحت موقف �ف أعداد الطالب المسجلني
ي  الواردة التوص�ات وتدعو  ، منخفض أداء وذاتالمساهمة  قل�لة مدارس ولدينا  ، النخفاضبا

ي  المال�ةو  األ�اد�م�ة خططال �ف
 وال�ة �ف

ي تلك المن  تقل�لال إ� ني��ورك
ي  مبائف

 .المدي��ة �ف
 

ي  المجتمع مشاركة ستستمر 
 من الثالثة للمرحلة التخط�ط نبدأ  عندما  ال��يع هذا  الصفوف مستوى ع� المدارس �غالقل و �شك� عمل�ات �ف

 القرارات تقد�م سيتم. صعبة قرارات ونتخذ  ، صعبة محادثات ونجري ، والمعلومات الب�انات سنشارك. "المرافق تحد�ث برنامج"
ي  عليها  للتص��ت التعل�م مجلس إ� النهائ�ة

 .2022 أ�ت��ر  �ف
 

ي 
وري الدعم جميعوي ، وتوف�ي عد �شكل قومُ ،  الجودة عا�ي  تعل�م توف�ي  هو  هد�ف  هادفة مناقشة إ� أتطلعطالب.  كل  �ستحقه الذي ال�ف

 . ا دي��تنم مستقبل حول
 
 
 ص،�خال ب

 
 .Ed.Dسمول، -مايرز لز�ي 

فة المدارس  م�ش
 
  

 

https://www.rcsdk12.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=76467&dataid=86820&FileName=Academic%20Plan%2012.10.2021.pdf
https://www.rcsdk12.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=76467&dataid=86821&FileName=Financial%20Plan%2012.13.2021.pdf


  

 
 


