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 2021يناير/كانون الثاني   19
 

 ، أهالي طالب و طالبات منطقة فيالدلفيا التعليمية أعزاءي
يوم من التعلم المتزامن ونصف غير ، يمكن لقادة المدارس والموظفين التخطيط لنصف يوم من التعلم يناير/كانون الثاني  20في يوم األربعاء 

رئيس  لل ةوكاماال هاريس كنائب  46 رقم تنصيب جو بايدن كرئيس عرض مشاهدةالمتزامن ، بحيث يكون لدى الموظفين والطالب خيار 
 .التنصيب عرضإضافية إذا اختار الطالب عدم مشاهدة  يفاتي تكو واجباتحظة أن هناك لواليات المتحدة األمريكية. ويرجى مال ل

 

الرئاسي التاريخي. وتشمل   التنصيبهذه مع مدارسنا لدعم التعليم بشأن هذا  التنصيبموارد   وتبادل بمشاركة مكتب الدعم األكاديمي   قاموقد  

أيضا استخدام   مموارد الالزمة لدعم التعلم الموجه والمستقل. يمكنك ر/المناقشة ، واألنشطة المنسجمة مع المعايير واألطر ، واللتفكلالموارد مسائل 

 .مهذه الموارد في المنزل مع أطفالك 

 

الجدول التليفزيوني أدناه )جميع األوقات   اليكميوم األربعاء في العشرين من يناير/كانون الثاني ، و ةري ظهوقت ال عند التنصيبومن المقرر أن يتم 

 :هي التوقيت القياسي الشرقي(

 

 صباحاً.  10:30ابتداًء من الساعة  التنصيبليوم  PBS News Hourتغطيتها للـ  PBSتبث وف س •

 التنصيبلجنة الذي وضعته لبرنامج "االحتفال بأمريكا"  ةمدعوم على الهواء مباشرة ، تغطية  NewsHourتبث  وف س •

 مساًء.  10-8من الساعة  الرئاسي

،   Good Morning America تغطيتها ليوم التنصيب في الساعة السابعة صباحاً في صباح الخير أمريكا وتبدأ ABC  تنطلق •

بعد   ABCستبث   الرابعة مساًء. 4ساعة التاسعة صباحاً إلى ال 9التي ستعقبها سبع ساعات كاملة من تغطية التنصيب من الساعة 

 مساًء.   8اإلخبارية الساعة  ABCعرض خاص على قناة   -  آر بايدن جوزيف   تنصيبذلك حفل 

  فيحفل االفتتاح من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساًء ، وسوف تتابع هذا األمر  CBS وسوف تغطي شبكة سي بي إس  •

الثامنة مساًء ، كمقدمة لالحتفال بأميركا   8احدة غير قابلة للتجزئة في تمام الساعة لألنباء الخاصة: أمة واحدة: CBS سي بي إس 

 ام الساعة الثامنة والنصف. في تم

، وستذيع برنامج االحتفالية  مساء 4  إلى الساعة  صباحا 10ست ساعات من تغطية يوم التنصيب من الساعة   NBCوستبث قناة   •

 . مساء 8:30الرئيس في الساعة  ةاألمريكية في وقت خاص مع مالحظات من الرئيس ونائب 

 .  مساء    4إلى الساعة صباحا  11 ، من الساعة التنصيبخمس ساعات من تغطية يوم   FOX  ستبث شبكة فوكس •

وسيتم تشغيله حتى  مساًء.  4،   في الساعة 19تغطيتها للتنصيب يوم الثالثاء ، كانون الثاني/يناير  CNN  تبدأ شبكة سي إن إن •

 صباًحا.  4يناير الساعة  21الخميس 

مساء ، وسيقدم براين ويليامز تحليال   8:30، وستبث في الساعة  حاصبا 9في الساعة   التنصيبتغطيتها ليوم   MSNBCتبدأ  •

 مساء. 11متعمقا ألحداث اليوم في الساعة 

 

 

 .عتنوا بأنفسكمشكرا لكم وا
 

 بكل احترام 
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