قرًيةآلِأ دمٍل ألوفًأ بيٍدآل مٍلفِنِأ فرتشِأ
):(TUTOR LEARNING INITIATIVE

مِودألعِنُّوِةآلِأ ةِأ أٍثِىُأ ,مٍستمِنُأ دبِلِأ وبًيُّةآلِوِةآلِأ
أٍنٍي مِودألعِنُّوِ آلةِأ ةِأ أٍثِىُأ ,مٍستمِنُأ دبِلِأ ونٍطذِنًأ بٍحٍس قرًي آلةِأ دمٍلوألفًأ بيٍدآل مٍلفِنِأ فرتشِأ  Tutor Learning Initiativeأِنت دبَد
عًينت يِِلوألفُأ بيوآللفِنٍيىي بشٍنْةِأ .2021
شٍنْةِأ مٍدرِشِيةِأ د  2020ىوِأ ىْوِأ فرتشةِأ ومٍر شوألفِأ ةِأ كل حٍدآلْ كَنشِأ دمٍدرٍشةِأ.
كٍبألترِأ مّن يِلوألفُأ دفألتكألةوألريِأ نوآلبَلٍيىي كٍبرتِأ عَدِنِأ مّن سٍىمِأ د 2و  3دمٍدرٍشةِأ مأٍد شٍنْةِأ بتلِفِأ مروآلحقِأ ,ومٍدألذٍشيِ آلةِأ دفألتكألةألوألريِأ عٍم
كَنشِأ عٍمِيِأ دتلٍيىي عبَ آلدلٍيىي حدآلِأ مؤًّيةآلِأ فرتشةِأ ةِأ ديِىْثنت مٍلوألفًأ ودٍذشًأ دلِأ كلِيِأ ةِأ يِلوألفُأ باِدآلت عَدِنِأ.
بسٍىمِأ د  4دمٍدرٍشةِأ ,مٍدألذٍشيِةآلِأ بكلِآ فألتكألةألوألريِأ درًيلٍيىي بِلٍيىي بكٍشرتوآل آلةِأ لَعيِنِأ (عوآلدآلرِنِأ) ديِلوألفُأ" حوآلملِنِأ دىٍونِأ وبَسموآل آلةِأ دَهيِنِأ,
وعٍلٍيىي ىٍم عيِنِأ ديِلوألفُأ ديِلفنت حلألوآل رزِأ ـ ديوآللفِنِأ بد آلوكأل آلةِأ .مٍلفِنُأ ىٍم ىوًأ ىْوِأ بَدرِيِأ بِلٍيىي بكٍشرتوآل آلةِأ لَمحألٍشبوألنًأ مؤًّيةآلِأ (شٍويوآل آلةِأ)
دتلِفِأ ديِلوألفًأ ,مةٍروألؤًّأ سفتقوآلةآلِأ ديوآللفِنِأ دكل حٍدآلْ ولت آلِدعِا أِن يِلوألفُأ دتلٍيىي بوآلش سنتقُأ لَعيِنِأ مبٍلٍفةٍيىي ,مبٍفلوألحًألأ دَحأليٍرةٍيىي
ليِلوألفُأ بدٍرشِأ عٍم حألَشبألوألنِأ دَمؤًّيةٍيىي.
أٍحألنٍن كيِدآلعوآلخ دنَسيِنِأ دتلِفِأ مروآلحقِأ ,ىوًأ ىْوِأ مش آلوحأللفِأ ةِأ كل حٍدآل يِلوألفِأ .كٍدآل حٍدآلْكمِأ يِلوألفُأ ىوًيلٍيىي حٍيلِنُأ ,حٍ آلْدكألمِأ أْحًذنًأ لِأ
مشوآلرَ ألكلٍيىي بكِمَلوآل آلةِأ عٍم حألوآلرزِأ دتلِفِأ مروآلحقِأ .ةِأ سٍىْمِأ كٍبرتِأ مّن يِلوألفُأ ,دٍرغِأ عَلِيِأ دمٍلوألفًأ عيِدآلِيِأ ب  2021بىٍويِأ مٍليٍنةِأ ةِأ
دعًينِلٍيىي دَمقٍدمنت لدٍرغِأ سفرتِأ دتلِفِأ .حٍدآلْ ألكمِأ يِلوألفُألأ بقِنٍيىي يوآلةآلرِنِأ مّن عيِنةِأ حٍيلِنةِأ دمٍلوألفًأ بوآلش زوألدِأ ب .2021
مٍأيخ دَكيِدآلعوآلةألوألن ,ةِأ فوآلنِيِأ لـأِدآلت ,حوآلكمِأ دفألتكألةألوألريِأ فرَشلِآ  $250مَليوألنُأ دوأللِذًأ ةِأ قرًي آلةِأ دمٍلوألفًأ بيٍدآل مٍلفِنِأ فرتشِأ Tutor
 ,Learning Initiativeةِأ دىِوًأ بٍيىي مٍدألذٍشيِ آلةِأ دفألتكألةألوألريِأ ملٍفلٍحألةِأ د  4،100مٍلفِنُأ مٍأيخ مٍلفِنُأ فذتشًأ ب  2021ةِأ عيِنِأ
يِلوألفُأ دتلٍيىي سنتقُأ عيِنةِأ بوآلش زوألدِأ بيوآللفِنٍيىي .مٍدذٍشيِ آلةِأ بَد فٍرشنت دًأيخ أٍدآلت حألوآلرزِأ دَقرًي آلةِأ بفِيَش موآلفَلحِأ ةِأ يِلوألفُأ ,وبفِيَش
ةآلبألتةِأ (شٍرترِأ) ديِلوألفُأ بشٍقلنت عيِنِأ بَحألدآلِأ أوآلرحِأ لَمقٍلوأللًأ قطًعْ آلةِا دحألوآلذزًأ دكٍشرتوآلةآلِأ (عِثوألدآلآُّيِةآلِأ) أْحألذًنًأ دمٍدرٍشةِأ.
مبٍفلٍحألةِأ دمٍلفِنُأ بوآلش زوألدِأ لَعيِنِأ يِلوألفُأ حبألوآلرزِأ حٍيلِنِأ دمٍلوألفًأ ,مٍلفِنُأ بىِوًأ لٍيىي بوآلش مؤًّي آلةِأ دفِيشِأ ةآلبألتةِأ دكلٍيىي" فلِطِأ ددٍذغًأ
ديِلوألفُأ ,فوآلحلِنٍيُّىي وبَسموآل آلةِأ دَهيِنٍيىي مبِطٍيىي لَسنتقُّوِةٍيىي ,ةِأ دىِوًأ بٍيىي كلٍيىي يِلوألفُأ دشِقلنت عيِنةِأ دتلٍيىي سنتقُأ عَلِآ ب
.2021
مِودألعِنُّوِ آلةِأ بوآلش زوألدِأ بٍحٍس قرًي آلةِأ دمٍلوألفًأ بيٍدآل مٍلفِنِأ فرتشِأ  ,Tutor Learning Initiativeودًأيخ بفِيَش موآلفَلحِأ ةِأ يِلوألفُأ دتلٍيىي
سنتقُأ لَعيِنةِأ دمٍلوألفُأ ةِأ هيِنٍيىي (فٍرؤوألفٍيةِأ) مبٍدألرٍشةٍن ,بفِيشنت عثتدُأ مّن قٍدآلْم شٍرًيةآلِأ دمٍلوألفًأ ب .2021
بسٍىْمِأ د  ,4مٍدذٍشيِ آلةِأ بفٍلحألتن عٍم يِلوألفُأ ةِأ ديٍدآلعنت دنَسيِنِأ دتلِفِأ مروآلحقِأ ,وَدعٍرةٍيىي ليوآللفِنِأ بدوآلكألةآلِأ دمٍدرٍشةِِأ.
أَن لِأ ىِوَةأل رٍحٍ ألة بٍحٍس مشٍرٍكألةِأ دأْيِلوآلخ مبٍلٍفةٍيىي ,كٍدآل أِنت بتلِفِأ ببٍيةآلِأ ,يِن دعٍرةٍيىي ملٍدرٍشةِأ ,أَن بٍسمِأ لوآلخ حألزت ملٍدرٍشةألوآلخ.
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