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 2022 األول، كانون دیسمبر/ 19

 
 األعزاء، العائالت

 
  الكاملة األولى سنتي أكمل بینما أطفالكم.  صالح في ھو بما للقیام بنا ثقتكم وعلى نیویورك مدینة في العامة  المدارس اختیارك على نشكركم

 لدعم تقدمونھا التي والتضحیات تتزعزع ال التي شراكتكم على لكم شكراً  لكم. واالحترام واإلعجاب االمتنان من بالكثیر أشعر للتعلیم، كمستشار
  طفلكم. تعلیم

 
  إلعادة القبول عملیات  وتبسیط لدینا والكتابة القراءة برامج تعزیز من معاً، أنجزناھا التي العظیمة األشیاء ببعض أشید  أن  أود العام، ننختتم أن قبل

 یستحقونھ. الذي المشرق المستقبل مشارف على تالمیذنا جمیع إلطالق جدیدة مسارات وخلق الخاصة االحتیاجات لذوي التعلیم تصور
 

  إنھ روحھم؛ وقوة ابتساماتھم، ودفء عیونھم، بریق في أراه أطفالنا. ینتظر الذي  الرائع  الوعد  لدي  عزز  العام ھذا مدارسنا في  قضیتھ یوم كل إن
 ً  في یتخرج تلمیذ(ة) كل أن من التأكد مھمتنا: على بشدة نركز حیث الجدید، العام في معي وطاقتھم وعدھم آخذ سوف ویلھمني. ینشطني ما دائما

   للتغییر. إیجابیة قوة لیكون مجھزاً  یكون وأن - األجل طویل اقتصادي وأمن مجزیة مھنة إلى طریقھ
 

 تبرز األعیاد موسم عطالت فإن بھا، نحتفل كیف أو عما النظر بغض أنھ أعتقد لكنني مختلفین، ألشخاص مختلفة أشیاء تعني العطالت  أن  أعلم
 للتفكیر وبالطبع حیاتنا، في جید ھو ما كل لنقدر نحبھم. الذین  األشخاص مع التواصل إلعادة فیھ نتوقف الذي  الوقت ھو اآلن فینا.  ما أفضل

ً  تتعلق العطالت  فإن لي، بالنسبة واالحتفال. واالسترخاء   أعود أن ضمان ھو عملي من جزء الدراسي.  العام من الثاني النصف  إلى بالتطلع أیضا
 أحالمھم. لتحقیق ألطفالنا المسارات من المزید  لخلق استعداد وعلى والحماس، بالطاقة ملیئین الثاني كانون ینایر/ في وفریقي أنا

 
ً  سعیدة عطلة لكم أتمنى    الجدید.  العام في وأطفالكم أنتم رؤیتكم إلى بشدة وأتطلع واالزدھار، بالصحة مليء جدیداً  وعاما

 
 امتناني،  خالص مع

 
 David C. Banks بانكس/ سي دیفید

 نیویورك  مدینة لمدارس التعلیم مستشار
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