مكتب المشرف العام
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
المشرف العام

 31مارس/آذار 2020
أعزائي عائالت منطقة فيالدلفيا التعليمية ،
أعلنت منطقة فيالدلفيا التعليمية عن إغالق مدارسها ألجل غير مسمى حتى إشعار آخر .حماية صحة ورفاهية طالبنا وموظفينا ومجتمع
فيالدلفيا األوسع نطاقا ً هي أولويتنا القصوى .سوف نواصل العمل عن كثب مع وزارة التربية والتعليم في بنسلفانيا  ،ودائرة الصحة العامة
في فيالدلفيا ووكاالت أخرى لتحديد متى سوف يكون من اآلمن إعادة فتح مدارسنا .يوفر هذأ الخطاب معلومات مهمة حول عمليات
المنطقة التعليمية خالل عطلة الربيع والبرنامج الجديد لدعم التعلم في المنزل لجميع الطالب.

استراحة عطلة الربيع
سوف تراقب المنطقة التعليمية عطلة الربيع من  6الي  9أبريل/نيسان وسوف تكون مغلقة في  10أبريل/نيسان لعطلة الجمعة العظيمة
 Good Fridayكما كان مخط ً
طا في األصل .أنا أفهم أن هذا لن يبدو أو يحس به وكأنه عطلة الربيع التقليدية ولكننا نريد أن ندرك أن
معلمينا يحتاجون إلى وقت مع أسرهم وبعيدًا عن العمل  ،تما ًما كما يفعلون خالل العام الدراسي التقليدي.

أجهزة كرومبوك  Chromebookللطالب من الروضة والى الصف الثاني عشر * K-12
كجزء من خطتها للتعلم الرقمي  ،سوف تقرض المنطقة التعليمية جهاز كرومبوك  Chromebookلكل طالب في المنطقة التعليمية من
الروضة والى الصف الثاني عشر  K-12يحتاج إلى جهاز للتعلم في المنزل .كما سوف تتيح مصادر التعلم الرقمي لمساعدة الطالب
على االحتفاظ بالمهارات واالستراتيجيات وتعلمها وتطبيقها بدعم من المعلم .برنامج المقرض مجاني وليس هناك الزام بالمشاركة .إذا
كان طفلك يحتاج إلى جهاز كرومبوك  Chromebookللتعلم في المنزل  ،فال يوجد شيء عليك القيام به في الوقت الحالي .سوف يُعلم
المديرون العائالت بالتاريخ المحدد الذي يمكنهم فيه استالم أجهزة كرومبوك  Chromebookمن مدرسة أطفالهم .سوف تكون هناك
أيضًا فرص أخرى للعائالت التي تفوتها النافذة الزمنية لتوزيع المدرسة.
يجب إعادة جميع األجهزة بمجرد إعادة فتح المدارس .يمكنكم معرفة المزيد عن البرنامج من خالل زيارة الموقع
. www.philasd.org/coronavirus/chromebooksإذا كنت محظو ً
ظا ولديكم أجهزة كمبيوتر في المنزل لدعم تعلم طفلك ،
فإننا نطلب منك أن تجعل هذا البرنامج يتوافربحجزه ألولئك الذين ليس لديهم ذلك.
الوجبات وأدلة التعلم
تتوفر أدلة التعلم والوجبات السريعة للطالب من الروضة والى الصف الثاني عشر  K-12في  49موقعًا في مدارس المنطقة التعليمية
لتوزيع الوجبات الجاهزة يومي االثنين والخميس من الساعة  9صبا ًحا حتى الظهر.
ال يزال هناك الكثير من التساؤالت لإلجابة عليها .نطلب منكم التحلي بالصبر بينما نواصل العمل خالل هذه التساؤالت بشكل مدروس
ودائ ًما مع مراعاة المصالح الفضلى لطالبنا .لمزيد من المعلومات  ،يمكنكم التواصل معنا عن طريق االتصال بالخط الساخن للمنطقة
التعليمية  ،وإرسال بريد إلكتروني إلينا على  ، covid19info@philasd.orgوزيارة  www.philasd.orgواالنضمام إلي في
حدث  @PhillySchools Facebook Liveالخاصة بي كل أربعاء في تمام الساعة  3مسا ًء.
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من فضلكم اعتنوا بأنفسكم وابقوا في أمان.
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* مالحظة :لن تتلقى عائالت ما قبل الروضة أجهزة وف ًقا لتوصية األكاديمية األمريكية لطب األطفال للحد من وقت الشاشة لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  2و  5سنوات .سوف تتلقى عائالت  PreKدليل تعلم مطبوع في البريد خالل األسبوعين المقبلين لدعم نمو طفلكم.
سيتواصل معلمو ما قبل الروضة  PreKبشكل فردي مع العائالت بينما تكون المدارس مغلقة لدعم التعلم المنزلي واإلجابة على أي أسئلة
قد تكون لدى األسر.
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