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 التعليمية،منطقة فيالدلفيا  عائالت  أعزاءي

 .يةالمدرس نيامبالأكتب إليكم لمشاركة تحديث حول جهودنا لتحسين 

بتسريع جهود التحسين   التعليمية  ، قامت المنطقة  COVID-19   بسبب جائحة  2020  آذار/رسنا في مارسامنذ إغالق مباني مد

 :مدرسة ، بما في ذلك 61دوالر في التحسينات عبر  يونمل 264في المباني المدرسية. لقد استثمرنا ما يقرب من 

مثل استبدال األسطح ، واستبدال / إصالح الغاليات ، وتحديث أنظمة التدفئة    من المشاريع األساسيةمشروًعا     61 •

 ، وتجديد الحماماتوالتهوية وتكييف الهواء واألنظمة الكهربائية 

 تعليم القراءة والكتابةمدرسة تدعم جهودنا المبكرة في  11تحديثًا للفصول الدراسية في    147 •

 110مشروع طالء وجص ، وبذلك يصل العدد اإلجمالي لمدارسنا الرائدة في مجال سالمة الرصاص إلى    24 •

 تقييمات التهوية وإصالح النوافذ  •

 مثل بالط األرضيات وعزل األنابيب األسبستوس   ة علىالمحتوي  موادالقدم من   250.000إزالة أكثر من  •

. سيتم تحديث الموقع في كثير من هنا  األساسيةبرامج  الأكثر تفصيال عن كل مشروع متاحة على موقع    بصورة  معلوماتال 

 .اريع الجديدةاألحيان مع اختتام المشاريع والجدول الزمني للمش

منخرطين في التعلم الرقمي  جميع الطالب  ونحن نعلم أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. يتيح لنا بدء العام الدراسي الجديد 

( زيادة توسيع جهود تقليل األسبستوس وعالجه في تشرين الثاني/نوفمبر 17فترة وضع العالمات األولى )حتى  حتىعن بُعد 

، مما يسمح بتنظيف المباني  ولتشرين األ/أكتوبر 17م اختيار هذه المشاريع ألنه يمكن إكمالها بحلول مدرسة. ت 28

 .، إذا لزم األمر تشرين الثاني/نوفمبر 17وتجهيزها للتعلم الشخصي بحلول 

نحن ال نزال ملتزمين بعملنا المستمر في توفير المباني المدرسية اآلمنة والترحيبية التي يستحقها طالبنا وموظفونا. في حالة  

نستمر في تسريع جهودنا للتحسين كما يسمح التمويل. وف األولى ، سوضع العالمات ستمرار التعلم الرقمي إلى ما بعد فترة ا

 الموقع زيارة مالتي هي بأمس الحاجة إليها. يمكنك التعليمية  مهم عندما يتعلق األمر بالدعوة لتمويل منطقتنا مللتذكير ، صوتك

philasd.org/fundourschools المساعدة قيامكم للعثور على الموارد ومعرفة المزيد حول كيفية. 

 

 !ألننا نعمل معًا للتحضير لسنة دراسية آمنة وناجحة مودعمك معلى استمرار شراكتك منشكرك

 

 بإخالص،

http://www.philasd.org/capitalprograms/construction-projects/
https://www.philasd.org/fundourschools/
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