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 أعزائي أولیاء أمور و عائالت طالب وطالبات المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا،
 

ینتقل طالب وف ھذا خریف ، س بدایةمن المقرر أن تقدم ھذه الرسالة تحدیثاً حول خدمات النقل لطفلك في السنة الدراسیة القادمة.  
) للنقل المدرسي إلى استخدام بطاقة SEPTAالذین یستخدمون ھیئة النقل بجنوب شرق بنسلفانیا (  SDP المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا

سیحصل الطالب المؤھلون على بطاقة أجرة الطالب  . Transpasses أجرة للطالب جدیدة بدون تكلفة بدالً من بطاقات عبور الطالب
Fare Card  الشخصي في الیوم األول من المدرسة ویجب علیھم استخدام البطاقة الخاصة بھم عندما یعودون إلى التعلیم بالحضور

نشطة طالما بقي  Student Fare Card بطاقة األجرة الطالبیة للوصول إلى المدرسة ومنھا خالل السنة الدراسیة.  تبقى بطاقة
 31مجانا من سیبتا یوم الثالثاء یل سوف یتمكن الطالب من الحصول على التوصوسیتمكن الطالب مؤھالً ومسجالً في تلك المدرسة.  

 وھو الیوم االول من المدرسة .  2021 آب/اغسطس
 

ھي بطاقة ذكیة قابلة إلعادة االستخدام بدون لمس ویمكن للطالب "النقر  SEPTA Student Fare Card بطاقة سیبتا لألجرة الطالبیة
مساًء في أي حافلة أو تروللي أو مترو أنفاق.  8:00صباًحا و الساعة  5:30علیھا" الى ثماني مرات یومیًا في أیام المدرسة ، بین الساعة 

المحددة  SEPTAإذا كان الطالب یفضل استخدام السكك الحدیدیة اإلقلیمیة، فیمكنھم ترقیة بطاقة الرسوم الخاصة بالطالب في محطات 
 أیام. 5دوالرات لكل أسبوع دراسي لمدة  10مقابل حوالي 

 
) بضمان أن SEPTAو سیبتا ( SDPطالبنا على رأس أولویاتنا، كما یلتزم كل من المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا  یةوتظل صحة ورفاھ

) على زیادة تدابیر السالمة من خالل إضافة حراس لألمن على SEPTAیكونوا في بیئة آمنة طوال الیوم المدرسي.  ولقد عملت سیبتا (
،  وھو الخط األكثر ازدحاماً بھیئة سیبتا ، والذي یستخدمھ الطالب بكثافة  Market-Frankford Lineطول خط ماركت ـ فرانكفورد 

-Marketفرانكفورد  – للوصول إلى المدارس. كما بدأت السلطة جھود تنظیف وصیانة المحطات في محطات على طول خطوط ماركت
Frankford Line   وشارع برودBroad Street السیارات،  ساعات اللیل في التنظیف الجید للمحطات و. وسوف یقضي أفراد الطاقم

عد، والرسم، والغسیل الكھربائي، وتركیب مصابیح وإشارات جدیدة. تتمیز افضالً عن القیام بأعمال الصیانة، بما في ذلك إصالح المص
الة واألبواب التي یتم فتحھا بشكل ) الفعHVACجمیع السیارات بتھویة جیدة مع مجموعة من أنظمة التدفئة والتھویة وتكییف الھواء (

بشأن  TSA) وCDCمتكرر للعمالء الذین یقومون بالصعود والخروج.  تستمر سیبتا في اتباع توجیھات مركز السیطرة على األمراض (
 الخاصة بالنقل العام. COVID-19متطلبات الكمامة  وبروتوكوالت األمان األخرى الخاصة بـ 

 
لمجاني من مدینة فیالدلفیا، یستطیع الطالب والعائالت أیضاً الوصول إلى خطط دروس ا Safe Routes Phillyبرنامج  ومن خالل

واألنشطة، والموارد باللغتین اإلنجلیزیة واألسبانیة، حتى یتمكنوا من اكتساب المعرفة والمھارات التي یحتاجون السالمة الخاصة بالنقل، 
الخاصة  SEPTAصفحة ویب الخاصة ببطاقة الطالب  إلیھا للسفر بأمان إلى المدرسة ومنھا.  لمزید من المعلومات، یرجى زیارة

 . التعلیمیة بالمنطقة
 

 نتطلع إلى رؤیتكم أنتم وأطفالكم في الخریف!
 

 مع خالص التقدیر،
 

 

 
Reggie McNeil 
 كبیر مسؤولي التشغیل 
 

https://www.phila.gov/programs/safe-routes-philly/
https://bit.ly/3xv8Om3
https://bit.ly/3xv8Om3

