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 2020مارس/ آذار  13

  
 منطقة فیالدلفیا التعلیمیة ، عائالت أعزائ  إلى

 
حتى  2020 مارس/ آذار 16وعین ، بدًءا من یوم االثنین أعلنت منطقة فیالدلفیا التعلیمیة الیوم إغالق جمیع المدارس لمدة أسب

 .2020 مارس/ آذار 27الجمعة 
  

 مؤكدة لإلصابةحاالت  مشتبھ فیھا أو تحاال ال تحتوي على أي تزال المنطقة فیالدلفیا التعلیمیة  أنعلى الرغم من 
 سكان  ق ضروریًا حیث یُطلب منأصبح ھذا اإلغالفقد ،  مكاتبالمدارس أو الفي  )فیروس كورونا( COVID-19 بـ 

تجنب السفر غیر الضروري وعدم  SDP  العدید من موظفي منطقة فیالدلفیا التعلیمیةفیھا یقیم  و التيالمقاطعات المجاورة 
 المدرسة الى والذھابإلبالغ باالعمل. وھذا یخلق تحدیًا كبیًرا في التوظیف لمدارسنا. لن یقوم الطالب  والذھاب الىاإلبالغ 

بعمق قبل عودة الطالب والموظفین.  التعلیمیة خالل فترة األسبوعین ھذه. خالل ھذا الوقت ، سیتم تنظیف كل مدرسة في المنطقة
 سیتم إرسال المزید من االتصاالت إلى العائالت طوال ھذه الفترة إلبقائھم على اطالع بشأن الخطوات التالیة.

 
 أن یصطحبوا معھم الى المنزلغالق لمدة أسبوعین ال تزال قید العمل ، فقد تم تشجیع الطالب على اإلفي حین أن آثار وتفاصیل 

 .یحتاجون إلیھا أثناء اإلغالقوف أي لوازم معھم ومتعلقاتھم الشخصیة وأدویتھم ومواد أخرى س
 

بشكل منطقة التعلیمیة الائالتنا. تعمل لعمنطقة التعلیمیة النحن ندرك المشقة التي قد یسببھا إغالق مدارسنا العامة على مستوى 
فیالدلفیا للصحة العامة لتطویر خطة عمل ، قدر اإلمكان ، للحفاظ على خدمات الدعم  و دائرةوثیق مع مكتب إدارة الطوارئ 

للحصول على قائمة محدثة من    ilasd.orgwww.ph  الموقع  الحیویة التي تقدمھا مدارسنا للطالب واألسر. یرجى زیارة
 .الخدمات المقدمة في جمیع أنحاء المدینة ، بما في ذلك الوجبات والفرص الترفیھیة

 
  naviruswww.philasd.org/coro  الموقع للحصول على أحدث المعلومات حول ھذا الوضع المتطور ، یرجى زیارة

 .خالل ھذا الوقت الصعب. یرجى البقاء بأمان معلى مرونتك معلى اطالع مع تقدم الخطط. شكرا لك مسنواصل إبقائك . 
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