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اير  /  شباط 9  2022، ف�ب
 

ي 
ي و  الطالب أعزائئ

 ،Northeast College Preparatory High School و Northwest Junior High مدرسة األها�ي �ف
 

ي . ج�دةال األخبار  بعض ألشارككم أ�تب
ي  التعل�م مجلس اجتماع �ف

اير  8 �ف  Northeast مدرسة نقل عن أعلنت ، شباط الجاري/ ف�ب
College  حرم إ� الثان��ة اإلعداد�ة Charlotte ، ي  �قع الذي

ي  Northwest Junior High مدرسة ستب�ت . .Lake Avenue 4115 �ف
 �ف

ي  ر ستموست،  Douglass حرم
ف  طالب خدمة �ف  .والثامن السابع الصفني

 
 

عداد مدرسة متوسطة. إل  Douglassم حر  تصم�م تم بينما ،  الثان��ة المدارس لطالبأ��� مالءمة  تعل�م�ة بيئة Charlotte حرم يوفر 
ي هذەل الخطوة هذە ستسمح

ي  واالزدهار  بالنمو  المدارس ألفراد �ف
 .الخاصة التعل�م�ة مساحاتهم �ف

 
ات إجراء سيتم ، الخطة ەذه بموجب ا   التال�ة التغي�ي  :2023-2022 الدرا�ي  العام من اعتبار�
ف   Northeast مدرسة  لطالب سيتاح • ي  مع العمل أو  ، الجد�د  مدر�ي ال الحرم إ� االنتقال خ�ار  الحاليني ف  اختصاصيي  تعيني

 .جد�دة مدرسة الخت�ار  الطالب
ي  Leadership Academy for Young Men يتم إغالقس •

 مو مبيف األ�دا�م�ة  صبح�وس ، الدرا�ي  العام هذا  نها�ة �ف
�
 قعا

ا   . Northeastمدرسة ل جد�د�
ي  الثامن الصف طالب جميع ع� �جب •

ي  المشاركة  Northwestمدرسة �ف
 مع. ثان��ة مدرسة الخت�ار  "المدرسة اخت�ار  عمل�ة" �ف

ف ال الطالب حصول �ضمن ما  هناك �عد  لم، Northeastتغي�ي موقع مدرسة  ي  حاليني
 . يها ف مقعد  ع� الثامن الصف �ف

 
ا  االنتقال هذا  نجعل أن ن��د  ا  سلس� ا  و�س�ط� ي . اإلمكان قدر  وناجح�

ي  يرغبون الذين ها�ي واأل الطالب مع العمل سنبدأ  ، المقبلة األسابيع �ف
 �ف

ي . لهم المتاحة لتحاقاإل خ�ارات �شأن ةجد�د ةمدرس إ� االنتقال
 جميعوتوف�ي ي، عد �شكل قو مُ ، و  دةالجو  عا�ي  تعل�م توف�ي  هو  هد�ف

وري الدعم  .طالب كل  �ستحقه الذي ال�ف
 
 

 ب�خالص،

 
 .Ed.Dسمول، -مايرز لز�ي 

فة المدارس  م�ش
 
  

 


