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 قرًيةآلِأ دمٍلوألفًأ بيٍدآل مٍلفِنِأ فرتشِأ
                                :(TUTOR LEARNING INITIATIVE) 

 مِودألعِنُّوِةآلِأ ةِأ أٍثِىُأ, مٍستمِنُأ دبِلِأ وبًيُّةآلِوِةآلِأ
 

أِنت دبَد  Initiative Tutor Learning ونٍطذِنًأ بٍحٍس قرًيةآلِأ دمٍلوألفًأ بيٍدآل مٍلفِنِأ فرتشِأأٍنٍي مِودألعِنُّوِةآلِأ ةِأ أٍثِىُأ, مٍستمِنُأ دبِلِأ 

 .2021عًينت يِِِِلوألفُأ بيوآللفِنٍيىي بشٍنْةِأ 

 

 ىوِأ ىْوِأ فرتشةِأ ومٍر شوألفِأ ةِأ كل حٍدآلْ كَنشِأ دمٍدرٍشةِأ. 2020شٍنْةِأ مٍدرِشِيةِأ د 

دمٍدرٍشةِأ مأٍد شٍنْةِأ بتلِفِأ مروآلحقِأ, ومٍدألذٍشيِةآلِأ دفألتكألةألوألريِأ عٍم  3و  2يِلوألفُأ دفألتكألةوألريِأ نوآلبَلٍيىي كٍبرتِأ عَدِنِأ مّن سٍىمِأ دكٍبألترِأ مّن 
 يِأ ةِأ يِلوألفُأ باِدآلت عَدِنِأ.كَنشِأ عٍمِيِأ دتلٍيىي عبَدآللٍيىي حدآلِأ مؤًّيةآلِأ فرتشةِأ ةِأ ديِىْثنت مٍلوألفًأ ودٍذشًأ دلِأ كلِ

ملِنِأ دىٍونِأ وبَسموآلةآلِأ دَهيِنِأ, دمٍدرٍشةِأ, مٍدألذٍشيِةآلِأ بكلِآ فألتكألةألوألريِأ درًيلٍيىي بِلٍيىي بكٍشرتوآلةآلِأ لَعيِنِأ )عوآلدآلرِنِأ( ديِلوألفُأ" حوآل 4بسٍىمِأ د 
ةآلِأ( رزِأ ـ ديوآللفِنِأ بدوآلكألةآلِأ. مٍلفِنُأ ىٍم ىوًأ ىْوِأ بَدرِيِأ بِلٍيىي بكٍشرتوآلةآلِأ لَمحألٍشبوألنًأ مؤًّيةآلِأ )شٍويوآلوعٍلٍيىي ىٍم عيِنِأ ديِلوألفُأ ديِلفنت حلألوآل

مبٍلٍفةٍيىي, مبٍفلوألحًألأ دَحأليٍرةٍيىي دتلِفِأ ديِلوألفًأ, مةٍروألؤًّأ سفتقوآلةآلِأ ديوآللفِنِأ دكل حٍدآلْ ولتدآلِعِا أِن يِلوألفُأ دتلٍيىي بوآلش سنتقُأ لَعيِنِأ 
 ليِلوألفُأ بدٍرشِأ عٍم حألَشبألوألنِأ دَمؤًّيةٍيىي.

نًأ لِأ ىوًيلٍيىي حٍيلِنُأ, حٍدآلْكألمِأ أْحًذأٍحألنٍن كيِدآلعوآلخ دنَسيِنِأ دتلِفِأ مروآلحقِأ, ىوًأ ىْوِأ مشوآلحأللفِأ ةِأ كل حٍدآل يِلوألفِأ. كٍدآل حٍدآلْكمِأ يِلوألفُأ 

بىٍويِأ مٍليٍنةِأ ةِأ  2021عيِدآلِيِأ ب  مشوآلرَكأللٍيىي بكِمَلوآلةآلِأ عٍم حألوآلرزِأ دتلِفِأ مروآلحقِأ. ةِأ سٍىْمِأ كٍبرتِأ مّن يِلوألفُأ, دٍرغِأ عَلِيِأ دمٍلوألفًأ

 .2021آلةآلرِنِأ مّن عيِنةِأ حٍيلِنةِأ دمٍلوألفًأ بوآلش زوألدِأ ب دعًينِلٍيىي دَمقٍدمنت لدٍرغِأ سفرتِأ دتلِفِأ. حٍدآلْكألمِأ يِلوألفُألأ بقِنٍيىي يو

 Tutor مَليوألنُأ دوأللِذًأ ةِأ قرًيةآلِأ دمٍلوألفًأ بيٍدآل مٍلفِنِأ فرتشِأ $250مٍأيخ دَكيِدآلعوآلةألوألن, ةِأ فوآلنِيِأ لـأِدآلت, حوآلكمِأ دفألتكألةألوألريِأ فرَشلِآ 

Learning Initiativeِةِأ عيِنِأ  2021مٍلفِنُأ مٍأيخ مٍلفِنُأ فذتشًأ ب  4،100أ دىِوًأ بٍيىي مٍدألذٍشيِةآلِأ دفألتكألةألوألريِأ ملٍفلٍحألةِأ د , ة
لحِأ ةِأ يِلوألفُأ, وبفِيَش يَش موآلفَيِلوألفُأ دتلٍيىي سنتقُأ عيِنةِأ بوآلش زوألدِأ بيوآللفِنٍيىي. مٍدذٍشيِةآلِأ بَد فٍرشنت دًأيخ أٍدآلت حألوآلرزِأ دَقرًيةآلِأ بفِ

 دآلآُّيِةآلِأ( أْحألذًنًأ دمٍدرٍشةِأ.ةآلبألتةِأ )شٍرترِأ( ديِلوألفُأ بشٍقلنت عيِنِأ بَحألدآلِأ أوآلرحِأ لَمقٍلوأللًأ قطًعْةآلِا دحألوآلذزًأ دكٍشرتوآلةآلِأ )عِثوأل

أ حٍيلِنِأ دمٍلوألفًأ, مٍلفِنُأ بىِوًأ لٍيىي بوآلش مؤًّيةآلِأ دفِيشِأ ةآلبألتةِأ دكلٍيىي" فلِطِأ ددٍذغًأ مبٍفلٍحألةِأ دمٍلفِنُأ بوآلش زوألدِأ لَعيِنِأ يِلوألفُأ حبألوآلرزِ
 أ دتلٍيىي سنتقُأ عَلِآ بديِلوألفُأ, فوآلحلِنٍيُّىي وبَسموآلةآلِأ دَهيِنٍيىي مبِطٍيىي لَسنتقُّوِةٍيىي, ةِأ دىِوًأ بٍيىي كلٍيىي يِلوألفُأ دشِقلنت عيِنةِ

2021 . 

, ودًأيخ بفِيَش موآلفَلحِأ ةِأ يِلوألفُأ دتلٍيىي Tutor Learning Initiativeمِودألعِنُّوِةآلِأ بوآلش زوألدِأ بٍحٍس قرًيةآلِأ دمٍلوألفًأ بيٍدآل مٍلفِنِأ فرتشِأ 

 .2021دآلْم شٍرًيةآلِأ دمٍلوألفًأ ب سنتقُأ لَعيِنةِأ دمٍلوألفُأ ةِأ هيِنٍيىي )فٍرؤوألفٍيةِأ( مبٍدألرٍشةٍن, بفِيشنت عثتدُأ مّن قٍ

 رٍشةِِأ., مٍدذٍشيِةآلِأ بفٍلحألتن عٍم يِلوألفُأ ةِأ ديٍدآلعنت دنَسيِنِأ دتلِفِأ مروآلحقِأ, وَدعٍرةٍيىي ليوآللفِنِأ بدوآلكألةآلِأ دمٍد4بسٍىْمِأ د 

 نت بتلِفِأ ببٍيةآلِأ, يِن دعٍرةٍيىي ملٍدرٍشةِأ, أَن بٍسمِأ لوآلخ حألزت ملٍدرٍشةألوآلخ.أَن لِأ ىِوَةأل رٍحٍةأل بٍحٍس مشٍرٍكألةِأ دأْيِلوآلخ مبٍلٍفةٍيىي, كٍدآل أِ

 


