رسالة من المجلس

"يستحق كل طفل أن يكون بطال – الكبيرالذي لن يتخلى عليهم ،الذي يفهم قوة االتصال ويصر على أن يصبح
أفضل ما يمكن أن ربما يكون " -المربية ريتا بيرسون
كممثلينكم المنتخبين في مجلس التربية والتعليم لمدارس تشيري كريك  ،نحن ملتزمون بتقديم ألطفالك ما يحتاجونه
للنجاح في المدرسة والحياة .يبدأ هذا النجاح مع مدرس الصف المتألق.
تين البحوث أن المعلم المؤهل هو أهم عامل في النجاح األكاديمي للطفل .لحسن الحظ ،منطقة مدارس تشيري كريك
معبأة بالمعلمين االستثنائيين ،األشخاص الذين لديهم شغف التدريس ،حب التعلم والرغبة التي ال تنتهي لمساعدة
الطالب على تحقيق إمكاناتهم بالكامل .نحن فخورون بأن لدى المنطقة ثالث أعلى عدد المعلمين المعتمدين من
المجلس الوطني للدولة ،أن لدى  ٪77من أعضاء هيئة التدريس شهادات عليا متقدمة ومتوسط  10سنوات تجارب.
تعد مدارس تشيري كريك أيضا واحدة من أدنى معدالت تغييرالمدرس في الوالية.
بسبب معلمي الصفوف المتألقين ،أمكن لطالبنا القدرة على النمو والتفوق أكاديميا .و الحصول باستمرارعلى
معدالت فوق المعدالت الوطنية والوالية التقييمات بما في ذلك  ACTواالختبارات  .SATنسبة التخرج في الوقت
المحدد على موقعنا هو  ٪88.1مقارنة بمتوسط الوالية  .٪78.9يكسب خريجينا الماليين من الدوالرات من المنح
الدراسية سنويا .األهم من ذلك ،تركنا طالبنا وأخذوا معهم المعرفة والمهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في
التعليم العالي ،الجيش ،القوى العاملة العالمية ومجتمعنا الديمقراطي .
اإلضافة إلى مدرسي الصفوف المتألقين  ،نحن فخورين بتقديم البرامج التي تلبي احتياجات الطالب الفردية .وتشمل
الخدمات األكاديمية المتقدمة للمتعلمين المتقدمين والموهوبين ،التربية الخاصة للطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة
ودعم اللغة والخدمات لمتعلمي اللغة اإلنجليزية  .كما نقدم ، AVIDمرتبة الشرف ،التنسيب المتقدم وبرامج
البكالوريا الدولية لمساعدة جميع طالبنا على التفوق أكاديميا.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للطالب في مدارس تشيري كريك المشاركة في برامج معترف بها وطنيا في مجال الفنون
واأللعاب الرياضية واألنشطة .تسمح هذه الفرص للطالب للمتعة ،تكوين صداقات ،واكتشاف وتطوير المواهب
الجديدة والمساهمة في مجتمعهم.
ينتظرطفلك الكثير في مدارس تشيري ! انه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بهم في السنة الدراسية .2018-2017
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