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 26أغسطس /آب 2020
مرحبًا بعائالت منطقة فيالدلفيا التعليمية ،
اليوم األول من المدرسة  2 ،سبتمبر  /أيلول  ،على بعد أسبوع واحد فقط .أكتب لمشاركة معلومات جديدة لمساعدتكم أنتم
وعائالتكم على االستعداد لبدء الدراسة  ،والتي تبدأ بأن يكون جميع الطالب منخرطين في التعلم الرقمي مع المعلمين من
مدرستهم الملتحقين بها.
يمكنكم اآلن الوصول إلى أحدث المعلومات حول العودة إلى المدرسة من خالل زيارة الموقع
 . philasd.org/backtoschoolسوف تجد هناك معلومات وأدلة وموارد مهمة لضمان استعداد عائالتكم لبدء العام
الدراسي بقوة  ،بما في ذلك:
•
•
•
•

قائمة مراجعة خاصة بالعودة إلى المدرسة  -لمساعدتكم على التنظيم ،
دليل سريع للحضور وتحديد الدرجات  -حول ما يمكن توقعه هذا العام وكيف يمكنكم المساعدة في دعم الحضور
القوي لطفلكم في المدرسة ،
معلومات كرومبوك  - Chromebookبما في ذلك مواقع مراكز التقنية لألسرة Family Tech Center
وساعات العمل باإلضافة إلى أدلة خطوة بخطوة حول كيفية تسجيل الدخول واستخدام األجهزة ،
وأكثر من ذلك بكثير.

أريد أيضًا أن أطلعكم على التغييرات في كيفية توزيع وجبات الطعام على الطالب وكيف سوف ندعم االحتياجات االجتماعية
والعاطفية لطالبنا بمجرد بدء المدرسة.

الوجبات للطالب
تطلب وزارة الزراعة األمريكية اآلن أن تقدم المنطقة التعليمية وجبات فقط للطالب المسجلين في مدارسهم .هذا يعني أنه
اعتبارا من يوم الخميس  3 ،سبتمبر  ،يتعين على أي شخص يسعى للحصول على صناديق وجبات جاهزة للطالب في أي من
ً
مواقع توزيع الوجبات في مواقع مدارس المنطقة التعليمية البالغ عددها  ، 62أن يقدم الرقم التعريفي للطالب لكل طالب .يمكن
العثور على قائمة كاملة بمواقع الوجبات المدرسية على  . philasd.org/grab-go-mealsال يزال بإمكان األطفال غير
المسجلين في المنطقة التعليمية تلقي وجبات الطعام من أحد مواقع الوجبات التي تديرها المدينة والمدرجة في الموقع
. phila.gov/food
الشفاء معا
للمساعدة في تلبية احتياجات الطالب واألسر في أعقاب الصدمات المستمرة  ،تطلق المنطقة التعليمية مبادرة الشفاء معا
 . Healing Togetherكجزء من هذا الجهد  ،سوف تتاح لجميع الطالب فرص يومية للمشاركة في اجتماعات المجتمع
مع معلميهم وأقرانهم  ،والمشاركة في أنشطة التعلم االجتماعي العاطفي وبناء العالقات على مدار اليوم .على سبيل المثال  ،قد
يقدم المعلمون تمارين اليقظة الذهنية المصممة لمساعدة الطالب على إدارة و معالجة وتنظيم العديد من المشاعر التي قد
يواجهونها .سوف يعمل المعلمون والمستشارون م ًعا لتحديد الطالب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي  ،ويتعاونون مع العائالت

)Followup Letter for Families (Arabic

)Translation and Interpretation Center (8/2020

لتحديد المزيد من الطرق لدعم الطالب في المدرسة  ،والمساعدة في ربط الطالب واألسر بخدمات الدعم األخرى حسب
الحاجة .سيتم أيضًا تعيين مقدم رعاية صحية سلوكية لكل مدرسة لتقديم دعم إضافي .يمكنك معرفة المزيد عن مبادرة الشفاء
معا  Healing Togetherهنا.
أخيرا  ،سوف يكون حدث العودة إلى المدرسة هدايا حقيبة الظهر من خالل المرور على متن السيارة هو يوم الجمعة 28 ،
ً
ظهرا .في في الموقع Lincoln Financial Field, Lot K
أغسطس  /آب من الساعة  9صبا ًحا حتى 1
ً
لمزيد من المعلومات  ،قم بزيارة . philasd.org/face/backpacks
نحن جاهزون ومتحمسون للترحيب بجميع شبابنا للعودة إلى المدرسة في الثاني من سبتمبر .من خالل العمل معًا  ،يمكننا دعم
عام دراسي  2021-2020آمن وناجح للجميع.
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