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2021-2020السنة الدراسية 

العودة إلى المدرسة
قائمة مراجعة األسرة

 هل أنت مستعد للعام الدراسي الجديد؟

حتى الصف الثاني عشر في التعلم الرقمي خمسة وما قبل الروضة من ، حيث يشارك جميع طالب  سبتمبر 2األربعاء ، تبدأ المدرسة يوم 

 .تعليم من المعلمين في مدرستهم المسجلةالأيام في األسبوع ويتلقون 

 ل طفلكيسجقم بت؟ التعليمية جديد في المنطقةهل أنت 
المدرسة  ةعن طريق الهاتف عن طريق االتصال بمدرسة طفلك والتحدث مع سكرتير ،  bit.ly/phillyk12reg قم بالتسجيل عبر اإلنترنت من خالل زيارة

 مساء راسل 2صباًحا حتى  10يومي الثالثاء والخميس من الساعة  (.N. Broad St 440) فقط في مركز التعليم مواعيدأو شخصيًا عن طريق ال
OSEP@philasd.org  لتحديد موعد.

.

  بوابة األهل واألسرة حسابسجل لحساب 
ودرجات االختبار ، وسجالت  وصوالً مباشًرا إلى المعلومات القيمة حول درجات طفلك ،  Parent & Family Portal بوابة األهل واألسرة يمنحك حساب

  قم بزيارة والتسجيل، . لمعرفة المزيد التعليمية ةالحضور والتحصين ، وغير ذلك الكثير ، بما في ذلك آخر تحديثات المنطق
signup.philasd.org. 

 قم بتحديث معلومات التواصل الخاصة بك
المهمة ، ويمكن االتصال بك على   التعليمية طفلك للتأكد من تلقيك تحديثات المدرسة والمنطقةيتم استخدام معلومات االتصال الموجودة في الملف في مدرسة 

ئمة جهات االتصال في الفور في حالة الطوارئ. تأكد من االتصال بالمدرسة إذا كنت قد انتقلت إلى مكان آخر ، أو إذا كان لديك رقم هاتف جديد أو تم تغيير قا
 .حاالت الطوارئ

 ى الجدول الزمني لمدرسة طفلكتعرف عل

كامل من )المدرسي( اليوم ال طوال٪ خالل فترة التصحيح األولى ، فمن المتوقع أن يشارك الطالب 100على الرغم من أن المدرسة ستكون رقمية بنسبة 

خمسة أيام في األسبوع. يمكن العثور على أوقات البدء واالنتهاء لمدرسة طفلك على موقع المدرسة على الويب ، أو يمكنك االتصال بمكتب لمدة والتعلم 

 .المدرسة للحصول على مزيد من المعلومات

 ادعم مشاركتك اليومية في المدرسة

ك ونجاحه األكاديمي. سيحضر مدرسو طفلك الحضور لكل فترة وسيتم تصنيف الدورات تعد المشاركة في المدرسة يوميًا أمًرا حيويًا الستمرار نمو طفل

المساعدة.  الدراسية. تأكد من أن طفلك يسجل الدخول إلى النظام في الوقت المحدد كل يوم وتواصل مع مدير المدرسة أو مدرس طفلك إذا كنت بحاجة إلى

.درسة للحصول على الدعم إذا كانت هناك أي عوائق تحول دون حضور طفلك اليومي إلى المدرسةيرجى أيًضا االتصال بمعلم طفلك أو أي موظف في الم

 تأكد من أن طفلك لديه حق الوصول إلى جهاز رقمي للتعلم
 كرومبوكظهًرا. )باستثناء أيام العطل(. يمكنك الحصول على جهاز 2صباًحا حتى  9تعمل مراكز الدعم الفني لألسرة لدينا من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

Chromebook  التعليم يمعار لطفلك أو إصالح جهازك الحالي أو استبداله في مركز  (440 N. Broad St., 1st floor lobby)  ومبنى
Fitzpatrick Annex  خلف مدرسة(Fitzpatrick Elementary 4101 في Chalfont Dr).  المركز في أما MLK High School  في

(6100 Stenton Ave.)   مخصص الستالم جهازفهو Chromebook أو  4444-400-215 فقط. يمكنك أيًضا االتصال بالخط الساخن على الرقم
للحصول على إرشادات ونصائح  philasd.org/chromebooks أو زيارة  FamilyTechSupport@philasd.org ني إلىإرسال بريد إلكترو

 .لتلقي الجهاز التعليمية ةنطقوموارد أخرى. * مالحظة: يجب أن يكون الطالب مسجالً في مدرسة تديرها الم

تأكد من أن لديك حق الوصول إلى اإلنترنت  

،
یمكن العثور على قائمة بخیارات الوصول إلى اإلنترنت والواي فاي المجانیة أو منخفضة التكلفة على 

philasd.org/technologyservices/getting- connected  أطلقت مدینة فیالدلفیا ، بالشراكة مع مقدمي الخدمات المحلیین والقادة المدنیین   

https://www.philasd.org/studentplacement/registration/
mailto:OSEP@philasd.org
signup.philasd.org
mailto:FamilyTechSupport@philasd.org
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
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 جتماعي والعاطفيمراجعة دليل األسرة للتعلم اال

كاديمية. يمكنك سيركز معلمو طفلك على التعلم االجتماعي العاطفي هذا العام ، من خالل االجتماعات المجتمعية اليومية في الفصل وكجزء من التعليمات األ
 األسرة ج الدورة االفتراضية ألكاديميةمعرفة المزيد حول سبب أهمية التعلم االجتماعي والعاطفي وكيف يمكنك دعمه في المنزل من خالل زيارة كتالو

Family  Academy على موقع philasd.org/- face/fact لمراجعة جدول الدورات لفصول SEL القادمة التي سيتم تقديمها. 
 

 احصل على الدعم إذا كان لديك مخاوف بشأن رفاهية طفلك العقلية
اء قد تسبب في الشعور قد يكون االنفصال الذي عانى منه األطفال والعائالت من خالل االبتعاد عن أفراد األسرة الداعمين والمعلمين واألصدقاء أثناء هذا الوب

 على الرقم The Philly HopeLine بالحزن والقلق. إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني حاليًا من هذه المشاعر ، فيمكنك: االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى
1-833-PHL-HOPE (1-833-745-4673)   مساًء. لتلقي خدمات االستشارة ؛ مشاركة مخاوفك مع  8:00 -صباًحا  10:00من االثنين إلى الجمعة

ذي سيساعد في وضع خطة لدعم مدرسة طفلك ال ةمقدم خدمات الصحة العقلية الذي تربطك به عالقة سابقة ؛ أو ، عندما تفتح المدرسة ، اتصل بمستشار
 .طفلك

 
 الكتب المدرسية  قم باستالم

دعم تجربة التعلم ستتواصل جميع المدارس مع عائالتها مع تحديد التواريخ واألوقات التي يمكنك فيها التوقف للحصول على الكتب المدرسية والمواد األخرى ل
 .الرقمي الناجحة لطفلك

 
 يمكنك فيه الحصول على وجبات الطالب للمدة األولىتعرف على المكان الذي 

 وجبات غداء  5وجبات إفطار و  5صباًحا حتى الظهر ، يمكنك الحصول على صندوق مكون من  9كل خميس من الساعة 

 جالون من الحليب لكل طالب في منزلك. للحصول على أحدث قائمة بمواقع توزيع الوجبات المدرسية ، تفضل بزيارة:   ½و 

philasd.org/grab-go-meals. 

 
 حقيبة الظهر السيارة الهدية من خاللاالستالم أغسطس / آب  28ضع عالمة على التقويم الخاص بك لفعالية العودة إلى المدرسة في 

 .ظهراً  1:00 -صباًحا.  LINCOLN FINANCIAL FIELD  ،9:00 في 

، سيكون حدث هذا العام  COVID-19حقائب ظهر وإمدادات مجانية لمساعدة الطالب الملتحقين بالمدرسة عبر اإلنترنت. بسبب  المنطقة التعليمية ستوفر

الذين ليس لديهم سيارة التقاط  ألولياء األمورسيارة من الحصول على زوج مجاني من أحذية كونفيرس الرياضية. يمكن  500حدثًا سريعًا ، وستتمكن أول 

ظهر ألطفالهم شخصيًا. التسجيل المسبق مطلوب. لمزيد من المعلومات حول هذا الحدث وكيف يمكنك تحديد موعد مسبق ، يرجى زيارة حقائب ال

philasd.org/face/backpacks 8481-400-215 أو االتصال على . 

 

 اللقاحات قبل بدء الدراسة في المدرسة له تحديث الى تاريخ اليوم بالنسبة الىتأكد من أن طفلك 

اآلن ما إذا  من المهم لصحة طفلك أن تكون على اطالع على التطعيمات ، بما في ذلك لقاح اإلنفلونزا. هذا مهم بشكل خاص هذا العام ألننا ال نعرف حتى

طورة. إذا لم تكن متأكًدا من اللقاحات التي يحتاجها طفلك في نفس الوقت الذي تؤدي فيه األنفلونزا إلى مرض أكثر خ COVID-19كانت اإلصابة بفيروس 

 .philasd.org/studenthealth/immunizationsللمدرسة ، فتفضل بزيارة 

 
 اعثر على الموارد المفيدة لدعم نجاح طفلك في المدرسة

 Officeأثناء التعلم الرقمي. قم بزيارة موقع الويب الخاص بـ نحن ملتزمون بإبقاء العائالت على اتصال بأحدث الموارد والمعلومات الالزمة لدعم أطفالهم 

Family and Community Engagement  ،philasd.org/face مرجعية  واحفظه كإشارة bookmark  / للرجوع إليه على مدار العام لجدول

 االفتراضية ؛ أدوات للعائالت الستخدامها في المنزل ؛ وموارد قيمة عبر اإلنترنت إلشراك طفلك خالل هذا الوقت. أولياء األمورأوصاف / وقت دروس تعليم 

 

ول افتتاح المدرسة ، وااللتقاء والترحيب احرص على زيارة الموقع اإللكتروني لمدرستك كثيًرا للحصول على مزيد من المعلومات ح

 ، وليالي العودة إلى المدرسة والمزيد.
 

 للحصول على معلومات محدثة حول كيفية االرتقاء بالتعليم بأمان للعام   philasd.orgيرجى أيًضا زيارة موقع 

  .2021-2020الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WWW.PHILASD.ORG :فياعرف المزيد  
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