مشروع المدرسة الثانوية :مشروع ملهم لمستقبل اإلسكندرية
نحن نعيد تعريف تجربة المدرسة الثانوية لألجيال القادمة من سكان اإلسكندرية لتوقع احتياجات األعمال
المستقبلية في منطقة مترو  .D.Cمع معالجة التحديات التي يطرحها تزايد نسبة التحاق الطالب بالمدارس.

أين نحن اآلن

مرحلة التصميم

المرحلة األولية

مرحلة ما قبل العمل

نظرة عامة
يهدف مشروع المدارس الثانوية ليس فقط إلى حل القضايا المتعلقة بالتسجيل المتزايد للطالب والمساحة في المدرسة
الثانوية ،ولكنه سيحاول أي ً
ضا إعادة تعريف تجربة المدرسة الثانوية لألجيال القادمة من سكان اإلسكندرية ،وبالتالي
رسم مستقبل اإلسكندرية.
مع استمرار زيادة عدد الطالب المسجلينُ ،تدرك مدراس  ACPSأ ّننا بحاجة إلى حل مشكالت السعة واالستيعاب
على مستوى المدارس الثانوية من أجل االستمرار في تقديم تعليم عالي الجودة لكل طالب يمر عبر أبوابنا.
وبدالً من مجرد النظر إلى المباني ،واالستحواذ على األراضي والمساحات ،فإ ّننا نختار أن نرى ذلك كفرصة لتقييم
المهارات التي سيحتاجها الطالب لنجاحهم في المستقبل .نريد التركيز على البرامج التي نقدمها من أجل تلبية تلك
االحتياجات على المدى الطويل.
إذا قمنا بهذا بنجاح ،فلن نعيد تعريف تجربة المدرسة الثانوية في مدراس  ACPSفحسب ،بل سنرسم أي ً
ضا اتجاه
مدينة اإلسكندرية .طالبنا هم بناءة المستقبل .سوف ُتع ّرف خبراتهم ومهاراتهم في نهاية المطاف مدينتنا.
سيشمل هذا المشروع التركيز على احتياجات األعمال المستقبلية في اإلسكندرية وشمال فيرجينيا ومنطقة - .D.C
باإلضافة إلى الواليات المتحدة  -وإنشاء برامج تتماشى مع تلك االحتياجات المستقبلية .سوف تتطلب قضايانا متعددة
الجوانب حلوالً متعددة الجوانب .ومن المحتمل أي ً
ضا أن يتضمن أي حل شراكات بين القطاعين العام والخاص .هذا
هو االتجاه الذي يتجه فيه التعليم العام .كما سنعمل جنبا ً إلى جنب مع مشروع  ،Grow Alexandriaوهو مبادرة
من شراكة التنمية االقتصادية باإلسكندرية وممولة من مدينة اإلسكندرية .يجب أن يصمد مشروع المدرسة الثانوية
هذا أمام اختبار الزمن.
على مدار الشهرين القادمين ،سوف نقيم سلسلة من مجموعات التركيز التي تضم الطالب ،ورواد األعمال،
والكليات ،والجامعات ،وموظفي وعائالت مدارس  ،ACPSباإلضافة إلى المجتمع األوسع.
من اآلن وحتى نوفمبر ،عندما ُتعرض نتائج مجموعات التركيز على مجلس المدرسة ،سوف نعقد أربعة اجتماعات
عامة في مبنى البلدية ونحن نحثك بشدة على حضورها.
سيتم تحديث هذه الصفحة بانتظام بالوثائق ومواعيد االجتماعات وغيرها من المعلومات بينما ننجز هذه العملية.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكنك تلقي التحديثات من خالل القنوات التالية:

o
o
o
o
o

س ّجل االشتراك لتلقي تحديثات البريد اإللكتروني المنتظمة في ACPS Express
احضر أحد االجتماعات عامة األربعة المقرر عقدها في مبنى البلدية
احضر جلسة رابطة اآلباء والمعلمين ( )PTAبشأن المشروع
ً
شارك في اجتماع مجلس إدارة المدرسة في  8نوفمبر أو شاهده مباشرة على ACPS-TV
تواصل معنا من خالل صفحتنا على  Facebookأو تابعنا  Twitterباإلنجليزية ،أو اإلسبانية ،أو
العربية ،أو األمهرية

نحن متحمسون للغاية بشأن الفرص التي يجلبها هذا المشروع ،ليس فقط لمدارس  ACPSبل لمدينتنا أيضً ا .شكرً ا
لك على المشاركة االستبيان وعلى مشاركتك الفعّالة!

المشاركة في االستبيان

