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 10نوفمبر /تشرين الثاني 2020
أعزائي عائالت منطقة فيالدلفيا التعليمية:
استنادًا إلى آخر التحديثات من إدارة الصحة العامة في فيالدلفيا ) ، (PDPHووزارة التعليم في بنسلفانيا ) (PDEودائرة
الصحة في فيالدلفيا ) ،(PDHمن أجل المساعدة في حماية صحة ورفاهية موظفينا وطالبنا واألسر  ،قررت منطقة فيالدلفيا
التعليمية أن تظل جميع المدارس افتراضية بالكامل في هذا الوقت .هذا يعني أن خططنا لبدء االنتقال إلى نموذج التعلم المختلط
في وقت الحق من هذا الشهر تكون معلقة وسيواصل جميع الطالب التعلم الرقمي بنسبة  ٪100حتى إشعار آخر .ال يزال
هدفنا هو االنتقال إلى التعلم المختلط  ،لكننا نظل ملتزمين بالقيام بذلك فقط عندما يُظهر التوجيه والبيانات من  PDPHو
PDEو  PDHأنه يمكننا القيام بذلك بأمان.

ال يزال المعلمون يشاركون في التطوير المهني االفتراضي حتى يوم االثنين  16نوفمبر /تشرين الثاني .يجب على العائالت
اتباع الجدول الزمني الذي تمت مشاركته والتخطيط الستئناف جدول التعلم الرقمي العادي يوم الثالثاء  17 ،نوفمبر /تشرين
الثاني.
نحن ندرك أن هذه أخبار مخيبة لآلمال للعديد من الطالب واألسر الذين يرغبون في استئناف التعلم الشخصي  ،ولكن السالمة
كانت وستظل على رأس أولوياتنا .سوف تحتفظ العائالت التي اختارت النموذج الهجين باختيارها عندما يُظهر التوجيه
والبيانات أنه من اآلمن االنتقال إلى التعلم المختلط .مع استمرارنا في التعلم الرقمي الكامل  ،نظل ملتزمين تما ًما بدعم
احتياجات طالبنا وأسرنا .للحصول على معلومات أو مساعدة بشأن دعم  chromebook /التكنولوجيا  ،والدعم االجتماعي
العاطفي  ،والوجبات  ،وبناء االستعداد وغير ذلك  ،يرجى زيارة موقعنا على موقع ويب التقدم في التعليم بأمان على الموقع
. www.philasd.org/aes
كما قلت من قبل  ،تتغير ظروف  COVID-19باستمرار  ،مما يتطلب منا جميعًا التحلي بالمرونة .يجب أن نتوقع هذه
التغييرات وأن نكون مستعدين لها بينما نعمل معًا لدعم صحة الجميع ورفاههم .في غضون ذلك  ،من فضلك اعتنوا بأنفسكم
وابقوا في أمان.
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