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  2020 أبريل/نيسان 28

 

 أعزائي طالب وعائالت الصف الثاني عشر ،

 

 .خالل هذه الفترة غير المسبوقةكم بخير عائلتيجدكم و ا و هذ يصلكم خطابي آمل أن 

 

تظل مغلقة لبقية العام الدراسي وأن األحداث االجتماعية وف  نا سرس ا، شاركنا األخبار المخيبة لآلمال بأن مباني مد  أبريل/نيسان  9في  

      ةجائحدوث ح يتم إلغاؤها بسبب وف والتخرج ، س مابرإليها طوال العام ، مثل حفالت ال ون التي تتطلعالتي ترعاها المدرسة و 

COVID-19 .    م بالنسبة لك -أقل إيالًما  اهم ، فإن هذا ال يجعلهيتبينما تم اتخاذ هذه االختيارات مع مراعاة سالمة طالبنا ورفاهو  

، إال أننا ما زلنا ملتزمين تماًما باالحتفال بأمان  ًما بطريقة تقليديةولنا جميعًا. على الرغم من أن هذه األحداث ال يمكن أن تمضي قد

ذلك وأكثر من ذلك بكثير. أكتب إليكم اليوم لمشاركة   ون تستحق مبدًءا من أواخر مايو. أنت 2020لعام ا اسي الدر فصل ال )فئة(  بدفعة

 .مبعض خططنا معك

 

 2020 الفصل الدراسي للعام  احتفاالت فئة

للعام  الفصل الدراسي لتجارب المثيرة التي ال تنسى لفئة يعمل فريق التخطيط مع أعضاء المجلس االستشاري للطالب إلنشاء بعض ا

 :، بما في ذلك2020

متحدث ضيف مشهور ودعوة الاآلن( حتى مع عروض خاصة ، مفاجأة ) التعليمية منطقةالتخريج افتراضي على مستوى  •

 ،  مفي إشراك العائلة واألصدقاء في تجربة التخرج الخاصة بك مخاصة وقابلة للمشاركة لمساعدتك

 ، محبوبة DJ فرقة فةالتخرج الظاهري بعد الحفل باستضا •

 ،  التعليمية منطقةالحملة إعالنية على مستوى المدينة مع إعالنات مخصصة لكل مدرسة ثانوية في  •

 مندوب مدرستك ، و  أن تكون  حملة وسائل التواصل االجتماعي التي يقودها الطالب حيث يمكنك •

 .2020للعام الفصل الدراسي فرصة لكل فيالدلفيا في جميع أنحاء المدينة لالنخراط في نشاط متزامن لتكريم فئة  •

 

فردية استضافة حفل التخرج االفتراضي الخاص بها أو حفلة للطالب بصورة  باإلضافة إلى هذه الخطط ، قد تختار المدارس الثانوية  

السالمة كأولوية قصوى   اتخاذ  هذا الخيار. مع  عمل  . سيقدم موظفو المدرسة المزيد من المعلومات إذا كانوا يتبعون حزيران /في يونيو 

 .حتى إشعار آخر م أو مدرستك التعليمية منطقةال من قبل  لمتخرجين ل بحضور شخصي لدينا ، لن يتم التخطيط ألي أحداث 

 

 2020 حزيران /يونيوبعد ما 

زمالئك    مع القبعة الخاصة بك    زي التخرج مرتديا  ندرك أنه ال يوجد برنامج افتراضي يمكن أن يحل محل المشي عبر مرحلة التخرج  

ثانوية لمحاولة تقديم تجربة أكثر تقليدية في المدرسة وإلقاء الغطاء في الهواء لتتويج سنوات من عملك الشاق. سنعمل مع مدارسنا ال

االجتماعي رسميًا. يرجى العلم أنه من المحتمل أن يستغرق ذلك بعض الوقت قبل   باعدوالت مكان ال في  البقاءبمجرد رفع أوامر  ملك

 .حدوث ذلك
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  تحديث على الرسوم / الرسوم المدفوعة

العمل مع المدارس الثانوية لتحديد عملية استرداد األموال. تختلف المبالغ المستردة حسب المدرسة بناًء على   التعليمية  منطقة التواصل  

حزمة المستحقات الدراسية لكل مدرسة وحالة التخطيط. على سبيل المثال ، في الحاالت التي تم فيها طلب سلع مثل الكتب السنوية 

. ومع ذلك ، في  وسالمة بأمان  لالستالم توقع استالم تلك السلع متى وكيف يتم توفيرها مزال بإمكانك، ال ي خرجين المتوقمصان 

  م، سنحتاج إلى وقت لتحديد كيفية وعودة األماكن إلى المدارس. نطلب منك ن كا مالدفعة األولى لألمقدم الحاالت التي تم فيها دفع 

ة. أيًضا ، إذا لم تدفع رسوًما بعد ، فقد تستمر المدارس  الصبر المستمر ونحن نعمل من خالل تعقيدات هذا الوضع في األسابيع المقبل

الفردية في السماح لك بدفعها حتى تتمكن من استالم بعض العناصر المضمنة في حزم المستحقات الخاصة بها. ستوفر مدرستك  

 .المزيد من المعلومات في األسابيع القادمة

 

مزيد من المعلومات حول فرص إعادة دخول مدارسنا بأمان السترداد أي عناصر أيًضا توقع ال  ممع إغالقنا هذا العام الدراسي ، يمكنك

 .أي أجهزة وكتب مدرسية وزي رياضي  و تسليمشخصية قد تكون تركتها في خزائنك 

 

 فئةل  ن فخورين يخريج  واالشاق ، الحزم والمثابرة لتصبح  مبغض النظر عن الظروف ، ال شيء وال يمكن ألحد أن يأخذ سنوات عملك

مع   مبأمان في األسابيع القادمة وتحديثك م ! أتطلع إلى االحتفال معكلكم تهانينا .التعليمية  فيالدلفيا منطقةل 2020 لعامل  اسي الدر فصلال

 .تقدم خططنا

 

 .مفي هذه األثناء ، يرجى العناية والحفاظ على سالمتك

 

 بإخالص،

 
 

 William R. Hite Jr., Ed.D. 

 العام  المشرف 
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