سيناريو فيديو قرع الجرس الرقمي  DRHالعودة إلى المدرسة للعائالت

مرحبًا عائالت منطقة فيالدلفيا التعليمية .األربعاء الثاني من سبتمبر أيلول هو أول يوم في المدرسة
 ،ونحن متحمسون لقرع الجرس الرقمي لفيالدلفيا  Digital Bell PHLونرحب بجميع طالبنا في عام
جديد من التعلم والنمو .كما قلت من قبل  ،هذا العام الدراسي سيكون مختلفًا عن أي عام آخر.
شيء واحد جديد ومختلف هو أن جميع طالب الصفوف من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف
الثاني عشر سوف يبدؤون العام الدراسي وهم ينخرطون في التعلم الرقمي خمسة أيام في األسبوع مع
معلمين من مدرستهم المسجلة .مما ال شك فيه  ،سوف تكون هذه سنة دراسية حقيقية .لذلك من المهم
للغاية أن يبدأ جميع الطالب العام الدراسي بقوة من خالل تسجيل الدخول إلى أجهزتهم الرقمية في الوقت
المحدد  ،وكل يوم  ...بداية من اليوم األول .وهذا يعني أن تكونوا مستعدين في وقت مبكر من خالل معرفة
الجدول الزمني لمدرسة طفلكم  ،والتأكد من أن طفلكم لديه جهاز كرومبوك  Chromebookيعمل أو أي
جهاز رقمي آخر الستخدامه كل يوم و التأكد من إمكانية الوصول إلى اإلنترنت.

سوف تبدو تجربة التعلم الرقمي للطالب مختلفة عن الربيع الماضي .بنا ًء على التعليقات التي
قدمتموها إلينا  ،نتأكد من حصول الطالب على مزيد من الوقت للعمل معًا والمشاركة في التعلم القائم على
المشروعات وتطبيق دراساتهم داخل الفصل على تجارب الحياة الواقعية والتفاعل مع المعلمين .لقد قدمنا
ضا تدريبًا إضافيًا لمعلمينا لتقوية قدرتهم على توفير تعليم رقمي جذاب.
أي ً
على الرغم من أن الدراسة سوف تكون رقمية بالكامل  ،إال أننا نريد استعادة اإلحساس باأللفة
والروتين لطالبنا حيث أنهم في أمس الحاجة إليهما .مرة أخرى  ،يبدأ ذلك بتسجيل دخولهم إلى كل فصل
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دراسي  ،في الوقت المحدد  ،كل يوم  ...كما توقعنا منهم أن يحضروا فصولهم الدراسية في مباني المدرسة
كل يوم .سوف يكون الحضور  ،جنبًا إلى جنب مع الدرجات كذلك  ،جز ًءا مه ًما من إنشاء بيئات تعليمية
حيث يحافظ المعلمون والطالب على روابط يومية قوية  ،ويشعر الطالب بالدعم والمشاركة.
أمرا
نحن ندرك أن بعض العائالت قد تواجه ظروفًا تجعل حضور الطالب اليومي عبر اإلنترنت ً
صعبًا .يرجى العلم أننا نفهم  ...ونحن هنا للعمل معكم لدعم نجاح طفلكم في الدراسة .إذا كانت هناك أي
عوائق تحول دون حضور طفلكم اليومي إلى للدراسة  ،فيرجى التواصل مع معلم طفلك أو إرسال بريد
إلكتروني إلى مكتب الحضور والتغيب عن المدرسة على
 attendanceandtruancy@philasd.orgللحصول على الدعم.
ضا هو أن طالبنا وعائالتنا قد مروا بصدمات كبيرة بسبب COVID-19
ما هو واضح أي ً
وتأثيرات العنصرية والظلم النظامي المستمر .لذلك نحن نعمل مع شركاء محليين موثوق بهم وخبراء
وطنيين إلطالق مبادرة الشفاء سويا  Healing Togetherللطالب والموظفين.
و كجزء من هذا الجهد  ،سوف يتمكن جميع الطالب من المشاركة 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 في فصولهم الدراسية لمساعدة الطالب على إدارة
ضا معًا
ومعالجة وتنظيم العديد من المشاعر التي قد يواجهونها .سوف يعمل المعلمون والمستشارون أي ً
ضا
لتحديد الطالب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي  ،وربط العائالت بموارد إضافية عند الحاجة .سيتم أي ً
تعيين مقدم رعاية صحية سلوكية لكل مدرسة لتقديم دعم إضافي.
يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات واألدلة والموارد الخاصة بالعودة إلى المدرسة على
 philasd.org/backtoschoolهذا هو . philasd.org/backtoschool
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. نحن متحمسون حقًا للترحيب بكم في هذا العام الدراسي الجديد، مرة أخرى
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