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 Meehanي فى ميهان االبتدائ Mayfairمركز مايفير

 أسئلة متكررة
 

 MEEHANفى ميهان  االبتدائى  Mayfairأسباب إنشاء مركز مايفير 
 

 ؟Meehanس: لماذا يتعين علينا نقل طالب رياض األطفال والصف األول إلى ميهان 
لب. هذا هو السبب في نقل جزء من طا 1900عدد الفصول الدراسية الالزمة لدعم االلتحاق المتوقع لعدد  Mayfairال تملك مايفير  ج:

 .Meehanالبرنامج إلى ميهان 
 

 النمو عندنا ؟  لتالئم  Mayfairس: لماذا ال يمكنك إنشاء إضافة أخرى في مايفير 
. تلقت مايفير Mayfair هناك عدد من مدارس المناطق التعليمية التي تشهد نمًوا في معدل التسجيل مماثل لما حدث في مايفير  ج:

Mayfair  مليون دوالر أمريكي من أجل إضافة جديدة ، مما عزز ما يمكننا القيام به في هذا الموقع. سيتم بناء  8استثماًرا رأسماليًا بقيمة
 مايفير. مدرسة جديدة لمعالجة نمو االلتحاق المستمر في المنطقة ، وهو أكبر من مجمع 

 
 ؟ Mayfairا ألنك تغلق مدارس أخرى في منطقتنا وترسلها إلى مايفير س: هل يزداد التسجيل لدين

إن عدد السكان في سن المدرسة في هذا الجزء من المدينة مستمر في النمو. تشهد المنطقة التعليمية ارتفاًعا في الطلب على برامج ما  ج:
 المنطقة. قبل الروضة وزيادة في التسجيل في رياض األطفال. نحن ال نغلق المدارس في

 
 س: ما هو الحل لهذه المشكلة على المدى الطويل ؟

والتي ستالئم النمو في هذه المنطقة من  Lincoln High Schoolإننا نقوم ببناء مبنى جديد في حرم مدرسة لينكولن الثانوية ج: 
 .2020المدينة. نتوقع أن يتم افتتاح هذا المبنى في أغسطس 

 

 توظيفالبرمجة وال
 

 حدث ما قبل وبعد البرمجة المدرسية للطالب الذين يتم نقلهم إلى ميهان؟س: ماذا سي
 ما قبل وبعد البرمجة المدرسية ستستمر في مبنى مايفير ، وسيتم السماح للطالب الذين يحضرون الدروس في حرم ميهان بالمشاركة. ج:

 
 أن تؤكد لنا أن طالبنا سوف يحصلون على هذا المنهج؟بسبب برنامج البكالوريا الدولية. هل يمكنك  Mayfair س: نحن في مايفير 

باالنتقال إلى ميهان  Mayfair: نعم! سيقوم المدرسون الذين يقومون حالياً بتدريس رياض األطفال والصف األول في مايفير ج
Meehan مر المعلمون في التعاون مع لتعليم أطفالك. وقد تم تدريب هؤالء المعلمين على تدريس منهج البكالوريا الدولية ، وسوف يست

 . Mayfairزمالئهم الموجودين في حرم مايفير 
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 لطالبنا؟ Meehanس: ما هي الوظائف اإلضافية التي سيتم توفيرها في ميهان 
، . باإلضافة إلى ذلك Meehanسنعينه  في المركز االبتدائي فى   Mayfair سنعين مساعد المدير الذي يعمل حاليًا في مايفير  ج:

 بدوام كامل مستشاًرا  وممرضة وموظفًا للنظام بالمدرسة  فى مركز االبتدائية . سنعين 
 

 السالمة واألمن والتوصيل 
 

 لضمان سالمة طالبنا؟ س: نحن قلقون بشأن السالمة. ما الذي تفعلونه 
 Meehanلمبنى ميهان   المدرسية إضافة  سالمة وأمن جميع طالبنا هي أولويتنا القصوى. سنقوم بتعيين اثنين من ضباط الشرطة ج:

. سيتم تركيب مدخل متحكم فيه )نظام الجرس( وستكون  Meehanفضال عن توفير مدخل مخصص إلى المركز االبتدائى فى  ميهان 
 هناك منطقة استقبال عند المدخل الستقبال وتحية الزوار.

 
أطفالي الى مدرستين. لماذا ال يمكننا   بة لي لتوصيل وإنزال لدي طالب في صفوف متعددة ، وهذا سيكون غير مريح بالنس س:

 الحصول على خدمة الحافالت؟
و بالعكس كل يوم في بداية ونهاية اليوم الدراسي.  Meehan إلى ميهان  Mayfairسيكون لدينا خدمة نقل بالحافلة من مايفير  ج:

بدال من  Mayfairفي توصيل وإنزال أطفالهم في مايفير  سنقوم بتشغيل الرحالت عدة مرات ألولئك اآلباء الذين يرغبون
 .Meehan ميهان 

 
 المتوسطة؟ س: لماذا تضع هؤالء األطفال الصغار مع أطفال المرحلة 

الحالي لديه روضة أطفال و حتى الصف الثامن حتى اآلن هناك أطفال صغار في نفس الحرم مع طالب  Mayfairإن حرم مايفير  ج:
، سنوفر مساحة مخصصة منفصلة تماًما عن برنامج المدرسة المتوسطة. باإلضافة إلى  Meehan المرحلة المتوسطة. في حرم ميهان 

مدخل مخصص مؤّمن وسيكون لديه موظفين الستقبال أولياء  Meehanاالبتدائي في ميهان  Mayfairذلك ، سيكون لمركز مايفير 
 األمور وتحيتهم عند دخولهم المبنى.

 

 قضايا متعلقة بالمرافق 
 

 في حالة سيئة. لماذا تضع المزيد من األطفال هناك؟ Meehanسؤال: مبنى ميهان 
أغسطس  20حتى  2018يونيو ،  13الستيعاب أطفال المرحلة االبتدائية. من  Meehanسنقوم بإجراء تحسينات على حرم ميهان  ج:
. وتشمل  Mayfairلجعل المساحة رحبة ومريحة لطالب مايفير  Austin Meehan، ستبدأ أعمال التجديد في أوستن ميهان  2018، 

اءة جديدة جيدة للطاقة في الفصول الدراسية ، وإض Mayfairهذه التجديدات إنشاء مدخل مستقل ومساحة استقبال لبرنامج مايفير 
والممرات ، و طالء جميع الفصول الدراسية وفقًا لبروتوكول الطالء ومعدن الرصاص للمنطقة التعليمية ، وإصالح الفتحات فى غرف 

يب ألواح زجاجية جديدة الصفوف التي توفر الهواء النقي والتدفئة و التبريد ، وبناء مرافق جديدة لحمامات األطفال الصغار ، وترك
 وشرائح معدنية جديدة للسماح للضوء الطبيعي بالدخول إلى مساحات الفصل ، وإصالح أبواب وأقسام غرف الصف حسب الحاجة.
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. و  Austin Meehanطلب عمل في مبنى أوستن ميهان  748، أكمل قسم صيانة المنطقة التعليمية  2015منذ األول من تموز 
 دوالًرا. 259,292ساعة عمل بتكلفة قدره  2 272صفقة ، ما يزيد على  19ل هذه ، التي تشمل تغطى طلبات العم

   
 

 Meehanأن هناك حاجة إلى العمل في ميهان  FCA: ذكر تقرير س
 سنوات. ما الذي تم تناوله في التقرير؟  3خالل 

كدليل إلعالم برنامج تحسين البنيات األساسية في المنطقة  2016يتم استخدام تقييم حالة المرافق التي تم االنتهاء منها في يناير  ج:
والتي تشمل  -المنطقة التعليمية األموال الالزمة الستكمال جميع العناصر الموصى بها لالستبدال أو اإلصالح  التعليمية. ال يوجد في 

. نظًرا ألن المنطقة التعليمية قد خصصت صناديق رأسمالية  Austin Meehanصور التي لوحظت في مبنى أوستن ميهان أوجه الق
لبناء مدرسة جديدة ، فسوف نستخدم األموال في ميزانيتنا التشغيلية المخصصة إلدارة الصيانة للحفاظ على المبنى وإجراء اإلصالحات 

 المدرسة الجديدة.  الالزمة حتى يتم االنتهاء من بناء

 
 س: هل سيكون على طالبنا ان يتناولوا الطعام في الكافيتريا مع طالب المدرسة المتوسطة؟ 

 على وجبات غداء خاصة بهم. Mayfairال ، ستكون هناك أوقات منفصلة لتناول الغداء وسيحصل الطالب في مايفير  ج:
 
 لمدرسة؟ س: هل سنتمكن من التجول في منطقة المبنى قبل افتتاح ا 

 Mayfairنعم ، سنقوم بجدولة جوالت المبنى قبل افتتاح المدرسة. سيتم نشر تواريخ الجولة على الموقع االلكتروني لمدرسة مايفير  ج:
 بمجرد تأكيده.

 

 الحل طويل المدى
  

 س: ما هي مواصفات الصف في المدرسة الجديدة التي يتم بناؤها؟
لوقت. نحن نجري حاليًا اجتماعات مع جميع المجالس االستشارية المدرسية في المدارس التي ستتأثر لم يتم اتخاذ هذا القرار في هذا ا ج: 

( ولسماع أفكارهم واهتماماتهم 8-6أو  K-8) لتقديم اإلحتماالت )الصف السادس الى الثامن أو رياض األطفال الى الصف الثامن ( 
 وفهمها قبل اتخاذ قرار نهائي. 

 

  ؟تغيير الحدود عندما يتم بناء المدرسة الجديدةس: هل هناك هل سيتم 
نعم ، بمجرد بناء المدرسة الجديدة ، ستكون التغييرات الحدودية ضرورية. بمجرد اتخاذ قرار بشأن تكوين الصف الدراسي للمدرسة  ج:

 الجديدة ، سنبدأ العمل على تحديد الحدود المستقبلية لكل مدرسة.

 


