
 
 

 

 

 

 

 

Translation and Interpretation Center (4/2020)  SPED CONTINUITY OF ED LTR (Arabic) 

 :ي ولي األمر عزيز

  

للتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة خالل فترة  التعليمية  فيالدلفيا لمنطقة الغرض من هذه الرسالة هو تقديم إخطار كتابي بالخطة المؤقتة 

  مة باإلغالق بسبب القلق الصحي الوبائي لـفي كومنولث بنسلفانيا. كما تعلمون ، أمرت المدارس العا مأمور به رسميا  إغالق المدرسة ال

COVID-19   ا من ، ثم مدد اإلغالق حتى   آذار/مارس 27المدارس في البداية حتى  اكمح. بينما أغلق ال2020 آذار/مارس 16اعتبار 

  وولي ،  اآلن العمليات المدرسية العادية لما تبقى من العام الدراسي. من أمر اإلغالق األ  ت على األقل ، وقد أوقف 2020 أبريل/نيسان 6

 .، تعمل المنطقة التعليمية على تكييف وتطوير االستراتيجيات لتلبية احتياجات جميع طالبنا. هذا العمل مستمر تمديدخالل كل 

 

بسبب إغالق مدارسنا وتدابير الصحة العامة اإللزامية مثل االبتعاد االجتماعي ، قد ال يكون من الممكن تنفيذ برنامج التعليم الفردي  

قة  نطعلى مراجعة خطة استمرارية التعليم في الم منية. نشجعكالمكتوب حالي ا على الرغم من جهودنا بحسن  كما هو  (IEP) ملطفلك

والتي تصف خطوات المنطقة التعليمية لتوفير فرص تعليمية لطفلك في ظل الظروف االستثنائية الحالية. في هذا الوقت ، يشمل   التعليمية،

ب باستخدام برامج التعليم الفردي بطريقة مناسبة تعكس الظروف الطارئة غير  نية لدعم الطالالبحسن  ةالتعليمي  ذلك جهود المنطقة

  المتوقعة التي تواجه المناطق التعليمية واألسر في جميع أنحاء البالد. تهدف هذه الخطة ، التي يمكن تحديثها بشكل دوري ، إلى التطبيق 

يتم استئنافه أو تعديله بعد رفع اإلغالق  وف الحالي لطفلك ، والذي س IEP محل برنامج حل ت أثناء تعليق العمليات المدرسية العادية. ال 

 .اإللزامي في إطار زمني يتماشى مع القانون الفيدرالي وقوانين الوالية وتوجيهاتها

 

كروم   على هاتفك الذكي ، أو جهاز كمبيوتر منزلي ، أو جهاز ا. يمكنك فتحه ةالتعليمي  المنطقةب  االلكتروني موقعاليتم نشر الخطة على 

ا من  معارال ةالتعليمي  المنطقة صادر عن   Chromebook بوك    4لطفلك. سيتم تنفيذ الخطة على مراحل مع التعليمات المخططة بدء 

كروم   . ومع مرور الوقت ، نأمل أن يصبح المعلمون والطالب والعائالت أكثر اعتياد ا على التعلم عن بعد واستخدام أجهزةأيار/مايو

والمراجعة    ثراءقادرة على استكمال استراتيجيات اال ةالتعليمي  المنطقةمع خبرة وقدرات إضافية ، قد تكون   . Chromebook بوك 

 .التحقق من الخطة بشكل دوري ألية تحديثات  م يكون من المهم بالنسبة لكوف . سوالتعليم
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 من الذي يجب االتصال به عندما تحتاج إلى مساعدة

   gcovid19info@philasd.or  البريد اإللكتروني رسالة الى أرسل  أو  400 (215)- 5300  مقرلاتصل با عامة:السئلة  األ •

    اإللكتروني ه. قم بزيارة موقع المدرسةعلمطفلك أو مة  مستشارتواصل مع  الدرجات ، واالئتمان ، والواجبات والتعليقات: •

 .لتلقي معلومات االتصال

 . /https://www.philasd.org/coronavirus  تحقق من اإلجابات والتحديثات األخرى على ة:كرراألسئلة المت •

  )400 (215-4444واألسرة على الرقم  ألمورأولياء ايا: اتصل بالخط الساخن لدعم تكنولوجيا  تعلق بالتكنولوجي  أمرمشكلة أو  •

 . @orgphilasdFamilyTechSupport.  أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى

     اإللكتروني طفلك أو ممرضته. قم بزيارة موقع المدرسةة  مستشارتواصل مع  صحية:العاطفية أو الجتماعية أو اال مخاوفال •

 .لتلقي معلومات االتصال

 Dr. Hite @PhillySchools Facebookالفيسبوك  على هايت انضم إلى األحداث المباشرة للدكتور لقي التحديثات:تقم ب •

 .الخاصة بنا COE استمرارية التعليم مساًء حيث يشارك التحديثات حول خطة 3:00كل يوم أربعاء في الساعة 

 

ذي يجب أن يحدث خالل  يتطلب دعًما إضافيًا للطالب واألسر والموظفين من حيث عالقته بالتعلم الوف  نحن نعلم أن اإلغالق الموسع س

بقية العام الدراسي. تواصل المنطقة التعليمية عملها لتطوير مجموعة من الدعم الذي سيشمل المراجعة واإلثراء باإلضافة إلى التعليمات  

و الواليات المتحدة   بنسلفانيا واليةفي   وزارات التعليم ، بما يتفق مع التوجيهات الصادرة عن IEPs هملدي المخططة لألطفال الذين 

 .يكية التي تتيح مرونة المدارس العامة في هذه الظروف الفريدةاألمر

 

لطفلك. إذا لم تكن قد سمعت من مدرس الفصل الدراسي لطفلك ، أو   IEP على الحفاظ على االتصال مع فريق مطوال هذا الوقت ، نشجعك

من خالل األسئلة أو   مجب عليك التواصل معه، أو عضو آخر في فريق برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك ، في  الخاص عليممعلم الت 

المخاوف أو طلبات المساعدة. إذا لم تتمكن من الوصول إليهم أو لم يردوا ، يرجى االتصال بالخط الساخن )األرقام المدرجة أدناه( حتى  

 .ملية معًاأثناء تنقلنا في هذه الع مومرونتك موشراكتك ممن التأكد من االتصال بك. نحن نقدر صبركالمنطقة التعليمية تتمكن 
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 لخطوط الساخنةا

English 215-400-5300 

Hotline, for Help with Learning Guides and General Questions 

SHQIP (Albanian) 215-400-8480 

Linja telefonike për Udhëzuesin Ndihmues të mësimit dhe pyetje të përgjithshme gjatë 

periudhës së mbylljes së shkollave 

 215-400-8481 (Arabic) عربي

 الخط الساخن للمساعدة في دليل التعلم واألسئلة العامة أثناء اإلغالق 

汉语 (Chinese) 215-400-8482 

学习指南及学校关闭期间一般性问题热线电话 

Español (Spanish) 215-400-8489 

Línea directa para ayuda con guías de estudio y preguntas generales durante el cierre 

Français (French) 215-400-8483 

La hotline pour l'assistance au guide d'apprentissage et questions générales pendant la 

fermeture 

ខ្មែរ  (Khmer) 215-400-8484 

លេខទូរស័ព្ទសំខាន់សម្រាប់ ការណែនាំអំព្ីការសិក្សា និង សំែួរទូល ា 
ក្សនុងខែៈលព្េណែេសាលាម្រូវបិទ 

Português (Portuguese) 215-400-8474 

Linha Direta de Apoio ao Guia de Aprendizagem e Perguntas Gerais durante o 

fechamento 

Русский (Russian) 215-400-8485 

Горячия линия для помощи при работе с Учебными пособиями и для Основных 

вопросов на период закрытия школ 

Việt (Vietnamese) 215-400-8486 

Đường Dây Nóng Trợ Giúp Cho Hướng Dẫn Học Tập Và Thắc Mắc Chung Trong Khi 

Trường Đóng Cửa 

 

 

 

  

 


