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2021مایو  25أعزائي العائالت / الموظفین / أفراد المجتمع ،   
 

أردنا أن ننتھز ھذه الفرصة لنشكرك جمیعًا بشكل فردي وجماعي على مشاركتك في األسبوع الماضي مراجعة برنامج مدارس تینیسي للصم  
 .( (CEASD) ومؤتمر المسؤولین التربویین للمدارس وبرامج للصم (ASD) من قبل المدرسة األمریكیة للصم
 

ندما یطرح الغرباء أسئلة صعبة ، ونحن نقدر الصراحة واالحتراف الذي أظھره كل واحد  نحن نتفھم كیف یمكن أن تشعر بعدم االرتیاح ع
منكم في محادثاتنا. ستساعدنا التعلیقات واالقتراحات التي قدمتھا األسبوع الماضي بالتأكید في تطویر خطة تضمن أن تعمل مدارس تینیسي  

م والدعم الذي یستحقونھ. لقد تأثرنا بدعم ومشاركة العائالت ، وشغف والتزام  الثالث للصم معًا لدعم طالبنا وتحسین نطاق وجودة التعلی
 .الموظفین ، ودافع وتصمیم الطالب. المجتمع مستعد وجاھز. نعتقد أن األمور الجیدة تنتظر مدارس تینیسي
 

ى تحسین التواصل كمدرسة ، وشفافیة  كانت إحدى القضایا األساسیة التي أثیرت األسبوع الماضي من قبل جمیع المجموعات ھي الحاجة إل
 .عملیة المراجعة ھذه ھي الخطوة األولى في تحسین االتصال
 
ر ال تزال المجموعات تجمع أي تعلیقات واقتراحات من أولئك الذین لم تتح لھم الفرصة بعد للمشاركة أو ممن لدیھم أفكار إضافیة. من المقر

2120مایو  28تقدیم الردود على النماذج بحلول  . 
 
 https: //forms.gle/2VyB9ZEV5HjVvADGA ، :إذا كنت أحد أفراد األسرة ، یرجى استخدام ھذا النموذج
 
 https://forms.gle/BjsnATLj9XtX5jyJ7 :إذا كنت موظفًا ، فیرجى استخدام ھذا النموذج
 
 https://forms.gle/2C56BhwbbnzjhqZn9 :إذا كنت عضًوا في المجتمع ، فیرجى استخدام ھذا النموذج
 
 

یونیو ، وسنقوم بإعداد بعض التواریخ واألوقات لتقدیم النتائج والتوصیات 15ستقدم كلتا المجموعتین تقاریرھما بحلول  . 
 

نتطلع أیًضا إلى بدء عملیة العثور على مشرف جدید لمدارس تینیسي للصم واالستفادة من التوصیات والنتائج لمساعدة وزارة الخارجیة في 
خارطة طریق تسمح لنا بمواصلة تحسین نتائج التعلیم لجمیع الصم واألشخاص ذوي اإلعاقة من سماع الطالب. بینما انضم إلینا كل   تطویر

من أعضاء فریق المراجعة من والیات وبرامج مختلفة في جمیع أنحاء البالد ، فإنھم یشاركون في الرعایة والشغف لرؤیة مدارس تینیسي  
 .للصم تزدھر
 

خرى ، شكرا لك على مشاركتكمرة أ . 
 
      ،بإخالص 

      
 جوش ماسون      فیكي كیرك ، إد 
 ،مفوض مساعد       ، المشرف
 المدارس الحكومیة الخاصة               مدارس تینیسي للصم 




