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 منطقة فيالدلفيا التعليمية ، عائالت ائيعزأ

 

. إليك بعض المعلومات المهمة بالنسبة لك ألننا نعمل مع ا لمساعدة كل طالب على بقيادة المعلم  التعلم الرقمي  رسميا    اليوم ، بدأنا

 .الدراسيالتعلم واكتساب مهارات جديدة للفترة المتبقية من العام 

 

 حزيران/يونيو 2يتم إغالق المدارس في وف ، س ا  دراسي ا  سيكون يوم أبريل/نيسان 28الثالثاء 

أن  ، وكان من المقرر    أبريل/نيسان  28يوم الثالثاء ،  هو  يوم االنتخابات  أن يكون  في التقويم الدراسي الحالي ، كان من المقرر  

  حزيران/يونيو 2 يوم  ، نقلت الوالية يوم االنتخابات إلى COVID-19  فيروس بسبب مخاوفو . مغلقة المدارس تكون

ا دراسي ا. س أبريل/نيسان 28يشارك الطالب في التعلم الرقمي في وف . لذلك ، س2020 يتم إغالق المدارس  وف باعتباره يوم 

اللتأكد من أننا نحترم يوم االنتخابات في  حزيران/يونيو 2يوم الثالثاء ،   .تقويمنا كما نفعل دائم 

 

ا بعد؟  تستلمأو لم    المنطقة التعليمية  قامت بتوزيعهالذي  Chromebook كروم بوك هل تحتاج مساعدة بشأن جهاز  جهاز 

فيمكنك تسليمه   بحاجة إلى إصالح أو خدمة ،   المنطقة التعليمية  قامت بتوزيعهالذي   Chromebook كروم بوك  إذا كان جهاز 

ا الحصول على جهاز ينالمدرجواألسرة  ألولياء األمورتكنولوجي ال دعم لل في أحد هذين المركزين  كروم   أدناه. يمكنك أيض 

إذا لم تكن قد استلمته مسبق ا من خالل مدرسة طفلك. يُطلب من أولياء المركزين  ين من هذ  لإلعارة   Chromebook  بوك

جهاز.  ستالمال التعريفية األوصياء أو أي شخص بالغ ُمدرج كجهة اتصال للطالب إحضار شكل من أشكال الهويةاألمور أو 

المركزين   من  يعمل كلوف  س  لمنطقة التعليمية.  ل  الخاصة بهم  هوية الرسميةاليجب على طالب المدارس الثانوية إحضار شارة  

 مساء  ، باستثناء أيام العطالت. 4الساعة  ا حتىصباح   9الجمعة من الساعة  يوم االثنين إلى يوم من 

 

 مركز التعليم

Education Center 

440 N. Broad Street, 1st Floor Lobby, Philadelphia, PA 19130 

 

 مبنى فيتزباتريك الملحق )خلف مدرسة فيتزباتريك االبتدائية( 

Fitzpatrick Annex Building  (Fitzpatrick Elementary School  خلف مدرسة) 

4101 Chalfont Drive, Philadelphia PA 19154 

 

ا خط دعم هاتفي   وبريد إلكتروني   215-400- (4444)مخصص لدينا اآلن أيض 

)FamilyTechSupport@philasd.org(   في إعداد وتشغيل األجهزة  موالطالب لمساعدتك ألولياء األمورحصري ا

أجهزة الكمبيوتر المكسورة أو الخاصة ب، ومعالجة المزيد من المشكالت الفنية األساسية المنطقة التعليميةها يوزعتتقوم بالتي 

 .المعطوبة. تتوفر معلومات حول الوصول إلى اإلنترنت بدون تكلفة أو منخفضة التكلفة هنا

 

قامت بتوزيعه المنطقة  الذىولديك  Chromebook المساعدة لمعرفة كيفية استخدام جهازهل تحتاج إلى مزيد من 

 ؟ التعليمية 

mailto:FamilyTechSupport@philasd.org


 

Translation & Interpretation Center (4/2020)                              4-20 Family Letter Instruction Update (Arabic) 

 :للعائالت في مركز الموارد للتعلم عن بعد )منتصف الصفحة( هنا متاح ح خطوة بخطوةشرلدينا 

www.philasd.org/chromebooks  . 

 

 خطة وموارد التعلم الرقمي

من الروضة و   عائالتلمستويات الصف لحسب و الدراسة  مواديع الدرس لجم داومو الطفولة المبكرة لعائالتمجموعة أدوات 

 الخاصة بأنشطة التعلم الرقمي على الموقع االلكترونيمتاحة اآلن على صفحة  K-12  حتى الصف الثاني عشر

www.philasd.org/digitallearning  . 12الروضة و حتى الصف الثاني عشر تتم إضافة موادوف س -K   الجديدة كل

 .أسبوع حتى تتمكن من معرفة ما سيتعلمه طفلك خالل األسبوع القادم

 

 س والممرضاتالمدار ستشاريالوصول إلى المعلمين وم

كل مدرسة الخاص ب الموقع االلكترونييتم نشر ساعات العمل عن بُعد للمعلمين ومستشاري المدرسة وممرضة المدرسة على 

لدعم تعلم طفلك ورفاهه في المنزل. ساعات العمل للمعلمين مخصصة للتعليم والتعامل مع الطالب. نشجع أولياء األمور على 

 . Google Classroom  ل جوجل الدراسية فصو التواصل مع المعلمين باستخدام

 

وف  في هذه المرحلة الجديدة من التعلم الرقمي للطالب ، والتي س ممتحمسون للمشاركة معك المنطقة التعليميةنحن جميع ا عبر 

 .حزيران/يونيو 12تستمر حتى نهاية العام الدراسي في 

 

لى اطالع  ع منواصل العمل من خالل العديد من جوانب عمليات مدرستنا في هذه األوقات غير المسبوقة وسوف نبقيكنحن 

ا الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة من خالل زيارة معند توفر معلومات جديدة. يمكنك    www.philasd.org أيض 

كل يوم أربعاء في     Facebook Live event @Phillyschools بي في الخاص فيسبوك اليف واالنضمام إلى حدث

 .مساء   3الساعة 

 

 .والبقاء في أمان بأنفسكم شكرا جزيال. يرجى العناية

 

 بإخالص،
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