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العام  المشرف  

 2020  / آب أغسطس   21
 

 فيالدلفيا التعليمية ، منطقةمرحبًا بعائالت  
 

يكون بالتأكيد غير مسبوق. في  وف الذي س 2021-2020من الصعب تصديق أننا على بعد أقل من أسبوعين فقط من بداية العام الدراسي 

، فإن   COVID-19  مختلفًا تماًما بينما نتخذ خطوات لدعم رفاهية الجميع خالل جائحة و نحس بهيبدو وف حين أن هذا العام الدراسي س

 .الشيء الوحيد الذي يظل كما هو هو حماسنا للترحيب بطالبنا مرة أخرى لعام آخر من التعلم والنمو

 

حيث يتعلم   أيلول /سبتمبر 2دأ يوم األربعاء عمل بجد للتحضير للعام الدراسي الجديد الذي يبظللنا نعلى مدار األشهر العديدة الماضية ، 

 :ظللنا نعمل على  حتى الصف الثاني عشر رقميًا خالل فترة التصحيح األولى. لقدو ما قبل الروضة  من جميع طالب

 افتراضيًا ؛األطفال يتعلم بها  يدرس بها المعلمون وسوف استخدام الرؤى والتعليقات من الربيع الماضي لتقوية الطريقة التي  •

المدارس والموظفين اآلخرين في المدرسة في التطوير المهني المستهدف لدعم احتياجات طالبنا وأسرنا بشكل   راءإشراك مد •

 ؛  / آب  أغسطس 24مشاركة المعلمين عند عودتهم في أيضا سوف تكون أفضل ، 

ينا تلبية هذه االحتياجات أوالً ، نتيجة الصدمات  تطوير الدعم االجتماعي العاطفي للطالب والموظفين ، مع إدراك أنه يجب عل •

 التي عانينا منها جميعًا بسبب الوباء والظلم العنصري المنهجي المستمر ؛ 

السياسات والممارسات غير المنصفة أو العنصرية في مدارسنا  والقضاء علىبناء تحالف المساواة للمساعدة في استئصال  •

 نطقة تعليمية أكثر إنصافًا ؛وأماكن العمل ، وبخالف ذلك إنشاء م

 االستعداد لتوسيع خدمات توزيع الوجبات بحيث يستمر الطالب في تلقي وجبات مغذية أثناء التعلم عن بُعد ؛  •

 .وأكثر من ذلك بكثير •

 

على التنظيم   موطفلك مأنت مهذه لمساعدتك قائمة مراجعة العائلة للعودة إلى المدرسة لقد جمعنا أيًضا بعض النصائح والتذكيرات في

وف ، فس مالعودة إلى المدرسة من مدرسة طفلك بالفعل في تلقي معلومات  مقد بدأت ونواإذا لم تك واالستعداد لعام دراسي جديد ناجح.

 .ها لبدء العام الدراسي بقوةونعلى جميع المعلومات التي تحتاج  مذلك قريبًا. هدفنا هو التأكد من حصولك تتلقون 

 

 !يباآمن وناجح للجميع. نحن نتطلع إلى رؤيتكم قر  2021- 2020حيث نعمل معًا لدعم عام دراسي  موشراكتك معلى مرونتك منشكرك

 

 بإخالص، 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
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