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  األعزاء، عائالتنا 
  

  أتمنى أن تكونوا أنتم وعائالتكم بأمان وصحة جیدة. أكتب إلیكم الیوم إلبالغكم بعض األخبار الھامة.
  

  بعد ثالث سنوات من قیادتي إلدارة التعلیم، سأتنحى عن منصبي كمستشار في مارس/ آذار.
  

والقیام بمساعدة مدرسة طفلكم ونظامنا بأكملھ  لترك أسرة إدارة التعلیم. لقد كان شرف حیاتي المھنیة أن أخدمكم، أنا مليء بالعواطف المختلطة 
لھو أمر  -تالمیذنا البالغ عددھم ملیون تلمیذ(ة)  -إن قوة وقدرت أطفالكم على الصمود  على االقتراب من الوصول إلى إمكاناتھ الكاملة.

إن االلتزام والدعم الذي أظھرتموه  عمل خالل ھذه األزمة غیر المسبوقة، وھذا ما آخذه معي وأنا أغادر ھذا المنصب.ھذا ھو ما دفعني لل مذھل.
 ألطفالكم ولمجتمعات مدرستكم أمر ال یصدق.

  
المرشد ھو اإلیمان بأن التعلیم العام ھو أقوى معادل لألطفال. التعلیم العام یربط المجتمعات. یجعل التعلیم  ئيطوال مسیرتي المھنیة، كان ضو

الذي ال یتحدث اإلنكلیزیة عند التحاقھ بمنظومة  -في حالتي الخاصة  -العام من الممكن للطفل الفقیر، أو الذي یعیش في مساكن مؤقتة، أو 
المھ، ثم یطاردھا. حقاً، إن التعلیم العام ھو الذي یعبر عن أسمى ُمثل دیمقراطیتنا. إن وقتي في مدینة نیویورك أدى المدارس العامة، أن یطور أح

  إلى تعزیز ھذا االعتقاد، كما رأیتھ یتكرر مراراً وتكراراً، في المدارس في جمیع أرجاء أحیاء المدینة.
  

ا تحطیم األرقام القیاسیة الخاصة بھم حیث استمرت معدالت التخرج وااللتحاق بالجامعة في ومعاً، رأینا الدلیل. واصل تالمیذ صف التخرج لدین
  االرتفاع، واستمر معدل التسرب في االنخفاض.

  
اجع عن لتركما أحرزنا تقدماً حقیقیاً في تفكیك الھیاكل والسیاسات التي ھي نتاج عقود من العنصریة الراسخة في المدینة والبلد. لقد عملنا على ا

كل مدرسة لم تعد تفحص األطفال للقبول، وكل منطقة تعلیمیة تستخدم  الفصل وتحویل "اإلنصاف" من مفھوم مقصور على فئة معینة إلى واقع.
  موارد إدارة التعلیم لخلق مساحة أكبر للتالمیذ ذوي الدخل المنخفض، أو متعلمي اللغة اإلنكلیزیة، تجعل ھذه المھمة حقیقة.

  
وضعنا الصحة العقلیة ألطفالنا في دائرة الضوء وجعلناھا أولویة رئیسیة حتى یشعر كل طفل بالترحیب والراحة واألمان في الفصل أخیراً 

  خاصة اآلن، عندما یتعامل الكثیر من تالمیذنا مع أمور غیر صادمة غیر متوقعة. -الدراسي ومجتمع المدرسة 
  

قمنا بتحویل أكبر نظام مدرسي في البالد بین عشیة وضحاھا من أجل حمایة صحة تالمیذنا ، )COVID-19وبالطبع ، في بدایة جائحة (
 وموظفینا وعائالتنا ومجتمعاتنا. لقد أعدنا اختراع معنى التدریس والتعلّم في المدارس العامة في مدینة نیویورك.

  
لطالما  لم أكن خائفاً أبداً من المحادثات الصعبة. مقبول سیاسیاً.  طوال الوقت، كنت فخوراً بإعطاء األولویة لما ھو أفضل لألطفال على ما ھو

 ثم القیام بما یلزم لمساعدتھ على تحقیقھ. -اعتقدت أننا بحاجة إلى وضع معاییر عالیة لكل تلمیذ(ة) 
  

كم القادم. أنتم بحاجة إلى شخص یعرف أنتم وأطفالكم والموظفون المتفانون الذین یخدمونكم تستحقون االستمراریة والقیادة الشجاعة من مستشار
رسیة في عن كثب الواقع على األرض في مدارسنا، ولدیھ الموھبة والقیادة إلنھاء العام الدراسي بقوة والدفع نحو إعادة كل طفل إلى المباني المد

 سبتمبر/ أیلول.
  

ً بأن أحد أھم القیاداتلھذا السب   .Meisha Porter :القادمة، وھي تكموالمسؤولیة كمستشار لشرفھذا اتولى تفي ھذا العمل س ب أنا فخور جدا
  

عاماً في المدارس العامة بمدینة نیویورك، وتشغل حالیاً منصب المدیرة المراقبة التنفیذیة في البرونكس. في  20لدیھا خبرة لمدة  Meishaالسیدة/
تلمیذ(ة). ھي من  235,000مدرسة و 361 ي بأكملھ وعدد مدارسھ البالغ، التي تغطي الح12-7ھذا الدور، قادت المناطق التعلیمیة المجتمعیة 

 Bronx School forسكان نیویورك طوال حیاتھا، وھي نتاج مدارسنا العامة، وانضمت إلى إدارة التعلیم ألول مرة كمعلمة في مدرسة (
Law, Government, and Justice (-  عاماً في المدرسة، حیث أصبحت مدیرة،  18وھي مدرسة ساعدت في إعادة وضع رؤیتھا. بعد

، حیث خدمت مناطق بیلھام باركواي وإیستشستر ووودلون في البرونكس. 11ثالث سنوات كمدیرة مراقبة للمنطقة التعلیمیة  Meishaأمضت 
كبیرة، وأصبحت المدارس أقوى  ، وفي ذلك الوقت، حقق تالمیذ البرونكس مكاسب أكادیمیة2018لقد كانت المدیرة المراقبة التنفیذیة منذ عام 

  وأقوى.
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ھي محاربة ال مثیل لھا ألجل تالمیذنا ومدارسنا. لقد داومت في ھذه المدارس، وعلمت فیھا، وقادتھا، واآلن ستكون مستشارة  Meishaالسیدة/
بنشاط مع مدارسنا، یوماً بعد یوم، في الوقت الذي تم  -بمن فیھم أنا  -التعلیم لجمیع ھذه المدارس. لم یعمل أي من المستشارین العدیدین السابقیة 

ھذا القالب النمطي، وستجلب كل خبرتھا، في الماضي والحاضر، لدعمكم أنتم وأطفالكم. ستسمعون الكثیر من  Meishaھم فیھ. سوف تكسر تعیین
Meisha .قریباً، وسأعمل معھا خالل األسابیع العدیدة القادمة لضمان انتقال سلس ومثمر  

  
خطوات التي قطعناھا سویاً. ال أعرف ما ھو المسار التالي بالنسبة لي، لكنني أعلم أنني أنا فخور بخدمتكم، أكثر من أي شيء آخر، وفخور جداً بال

  سآخذ معي روح وثراء مدینة نیویورك في أي مكان وفي كل مكان أذھب إلیھ.
  

  لقد كان شرف العمر أن أعمل كمستشار لكم. أنا ممتن لكل فرد منكم.
   

 
 مع فائق التقدیر واالحترام، 

 
 Richard A. Carranzaأ. كارانزا/ ریتشارد

 مستشار التعلیم
 إدارة التعلیم لمدینة نیویورك
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