
وري لمستقبل مجتمعنا، واليتنا، بالدنا، وعالمنا؛ و ح�ث ان  التعل�م هو �ض  

ض �شكلون قادة المستقبل من خالل التوج�ه والتعل�م؛ و  ح�ث ان ض المرخصني ض والمختصني المعلمني  

 بالتحد�ات   ح�ث ان
�
ي ا� مست��ات    ل�ي هذا اليزال �مثل وقتا مليئا

ي تار�ــــخ التعل�م العام مع وصول العام الما�ض
تكون معلم �ض

 االزمة لقضا�ا الصحة العقل�ة للطالب؛ و 

ي   ن معلمينا �حتضنو  ح�ث ان
طالب من خلف�ات متنوعة ع� نطاق واسع، مما �ساعد الطالب ع� التواصل مع الدعم العاط�ض

؛ و   واالجتما�ي

مون بالتوقف عن ح�ث ان  ض 41000العوائق امام التعل�م عا�ي الجودة لجميع طالبنا البالغ عددهم   إلزالة شيء  أيمعلمينا �ل�ت
 طالب؛ و 

تعل�م ج�د لجميع الطالب ومساعدتهم للشعور باالنتماء بغض النظر عن العرق،  مستقبل بلدنا �عتمد ع� توف�ي  ح�ث ان
 العق�دة، الثقافة، الجنس، المعتقد، والمكانة االجتماع�ة؛ و 

ض �قضون ساعات لتحض�ي الدرس وتقي�م التقدم المحرز وتدر�ب وتقد�م المشورة للطالب واداء خدمة   ح�ث ان المعلمني
 اجتماع�ة؛ و 

مون  ح�ث ان ض ض طوال هذە   م بالتعل�معلمينا مل�ت الحرجة من   األیامالحضوري بحماس أ��ب ودعم للطالب للحفاظ عليهم سالمني
ي مجتمعنا او بالدنا؛ 

ي تحدث �ض  ال��اء، بغض النظر عن التحد�ات او القضا�ا المختلفة اليت

ف أن ي حني
ض قد    �ف ة،  األوقاتتبنوا  المعلمني ة    المتغ�ي خالل  الزمالءشواغر  لسد  والعمل لساعات إضاف�ة    ال��اء،صعودا وهبوطا طوال ف�ت

ات ع� العمل�ا   كانوقت    و   ؛Omicron اومكرون  ت محسوسا �سبب عدوىف�ه الغ�اب والتأث�ي

ي واجتما�ي ودعم الطفل بأ�مله، واجراء أ��� من   ح�ث ان
معلمينا �ذهبون ا� ما هو ابعد من التدر�س ليوفروا تعل�م عاط�ض

ي للتواصل ورعا�ة طلبتنا وعوائلنا؛ و  100,000
اتصال هات�ض  

فح�ث ان  ي تعلم   بالجم�ل   مجتمعنا �ع�ت
ض �ض ي مناطق س�لم وكايزر؛ و   األطفالو�دعم معلم�ه والمختصني

�ض  

ض و�شجع جميع   أسبوع  2021ح��ران   7-3اآلن ولذلك، مجلس ادارة منطقة مدارس س�لم_كايزر �علن ان �كون   تقدير المعلمني
ي مجتمعنا لإللحاق بالمجلس للتعب�ي 

 عن االمتنان لمعلمينا لتفانيهم واخ  األعضاء �ض
�
ي عملهم. شخص�ا

الصهم �ض  

     ________________________ 
     Date                                  التار�ــــخ      

ض  أسبوع تقدير المعلمني  
 اعالن 

__________________________________________ 
Osvaldo F. Avila, Chairperson, Board of Directors 
Salem-Keizer Public Schools 
أوزفالدو  ف أف �ال، رئ�س مجلس اإلدارة  مدارس س�لم- كايزر العامة  
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