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 بیان المھمة
FLC  مركز فرانكلین التعلیمي بتعلیم صارم یستجیب للثقافة ویھیئ الطالب للمھارات ھو مجتمع مدرسي شامل مكرس لتزوید ھیئة طالبیة متنوعة 

.ھنیة واالجتماعیة التي یحتاجون إلیھا لیكونوا أعضاء مجتمعیین بارزین في المدینة واألمة والعالمالم  
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 ،العزیزة FLC مركز فرانكلین التعلیمي عائالت
 

إلى المدرسة العام المقبل ، فمن  الشخصيبالحضور  الكاملة نظًرا ألننا نضع أحداث العام الماضي خلفنا ونمضي قدًما في خططنا للعودة
 مركز فرانكلین التعلیمي یھ أن تكون جزًءا من مجتمعالمھم أكثر من أي وقت مضى إعادة االتصال ببعضنا البعض وتحدید ما یعن

FLC .  یعمل تحت مجموعة من القیم األساسیة التي تشیر إلى المعتقدات المشتركة لذلك كل مجتمع ، مھما كان كبیرا أو صغیرا ،
، الوسطى  الوالیاتكنتیجة لدراستنا العتماد والمجتمع وتعمل على تحدید التوقعات المتعلقة بالمعاییر االجتماعیة وكیفیة معاملة اآلخرین. 

مركز   : المھمة الجدیدة التالیة وأنشأ ة الخاصة بنامھمالالحاجة إلى إعادة النظر في بیان FLC  مركز فرانكلین التعلیمي مجتمع  حددفقد 
ھنیة بتعلیم صارم یستجیب للثقافة ویھیئ الطالب للمھارات المھو مجتمع مدرسي شامل مكرس لتزوید ھیئة طالبیة متنوعة FLC  فرانكلین التعلیمي

وفي تطویر المھمة الجدیدة حددنا قیمنا األساسیة  واالجتماعیة التي یحتاجون إلیھا لیكونوا أعضاء مجتمعیین بارزین في المدینة واألمة والعالم.
 األربع: الحقیقة ، والشرف ، والرحمة ، والعدالة.

 مركز فرانكلین التعلیمي ، نود تحدید الطالب الذین یرغبون في أن یصبحوا سفراء طالب في آب/وأغسطس تموز /خالل شھري یولیو
FLC .  مركز  في مكرسین لتعزیز الروح والفخر والتقالید فيال العالي وسیكون سفراؤنا الطالب مجموعة من األفراد ذوي اإلنتاج

كأداة للعالقات وأیًضا یعملون  FLC  مركز فرانكلین التعلیمي سیعمل السفراء كممثلین رسمیین للطالب في . FLC  فرانكلین التعلیمي
  مركز فرانكلین التعلیمي وتوسیعإلى تعزیز نمو  جاھدین العامة للطالب في المدرسة في مختلف المناسبات. وسیسعى السفراء الطالب

FLC وأصحاب  مدرسيي ، وكذلك غرس الروح والفخر من خالل تثقیف مجتمع الحرم المدرسال ، وتشجیع المشاركة في حیاة الحرم
سیكون سفراء الطالب في مركز فرانكلین التعلیمي ممثلین عن الجسم  . FLC  مركز فرانكلین التعلیميبشأن المصلحة الخارجیین 

 .الطالبي بأكملھ الذي یضم مجموعة متنوعة من الخبرات والخلفیات
 

مركز فرانكلین  ھا فيادمھتمین لمساعدتنا في استكشاف ھذه القیم األساسیة وتحدید شكلھا وص، سندعو الطالب ال آب/أغسطسبدًءا من 
ستتاح للطالب الفرصة لمشاركة وو / أو بالفیدیو ،  الشخصيبالحضور من خالل سلسلة من المقابالت والمناقشات   . FLC  التعلیمي

مركز فرانكلین   ، فيالرؤیة حول كیفیة تأسیسھا ، على مستوى المدرسة  عجلة أفكارھم حول قیمنا األساسیة والمساعدة في دفع
أن المشروع وترغب في وأن تعمل على ھذا ،  FLC  مركز فرانكلین التعلیمي إذا كنت ترغب في أن تكون سفیر  . FLC  التعلیمي

 nlee@philasd.org  على Ms. Lee في تطویر ثقافتنا المشتركة الجدیدة ، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى السیدة ليتسھم 
وتفاصیل بتواریخ  ملتزویدك م، و سوف نتواصل معك  amguidice@philasd.org على    Mr. Guidice  والسید غایدس 

 .إضافیة
 

 !الجدد قادمینھذا مفتوح لجمیع الطالب ، بما في ذلك الطالب ال
 

 !صیفًا رائعًا مأتمنى لك
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