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تدريجياً أمان ببطء و يةتعليم، سوف تبدأ منطقتنا ال COVID-19 جائحة كورونا  % بسبب100عام من التعلم الرقمي بنسبة ال قرابةبعد 

 على االنترنت الرقميالتعلم   و للدوام المدرسي  الشخصيبالحضور التعلم   بين المزجإلى  أن ينتقلوا مجموعات الطالب الذين يختارون  ب 

-في أيامهم المخصصة فقط    -- المدرسة شخصياً يومين في األسبوع الى   حضرونسي )التعلم الهجين(. الطالب الذين يختارون التعلم الهجين 

 .في األيام الثالثة المتبقية )على االنترنت( ون في التعلم الرقمينخرط وي  - 

الذين اختارت أسرهم تعليما هجينا خالل عملية االختيار األولية في   PreK-2  الصف الثاني حتىمن مرحلة ما قبل الروضة   الطالب

من   يعود الموظفون الذين يدعمون طالبناوف س .شباط /فبراير   22المرحلة األولى ، ابتداء من يوم االثنين   سوف يكونون فيالخريف 

شباط/فبراير لالستعداد للترحيب بالطالب في   8إلى المباني المدرسية يوم االثنين  PreK- 2الصف الثانيحتى مرحلة ما قبل الروضة 

  ا )على االنترنت(التي اختارت البقاء رقمي و  PreK-2الصف الثاني  حتى الطالب من مرحلة ما قبل الروضة   عائالت . الثاني والعشرين

  الطالب عائالتب  يقوم قادة المدارس باالتصالوف في تاريخ الحق. وساالشتراك تتاح لها فرصة وف أثناء عملية االختيار س٪ 100بنسبة 

 .تفاصيل محددةب  لتزويدهم PreK- 2الصف الثاني حتى ما قبل الروضة   مرحلةمن 

كل  ف. 2020ثقة من معرفتنا أننا نستعد منذ ربيع و كلنا نقوم بذلك  فاننا  ،المدرسيللدوام  الشخصيبالحضور نبدأ بالتحول إلى التعلم  ونحن

 :لحماية صحة ورفاه طالبنا وموظفينا ، بما في ذلك معمول بهاو تدابير أمنية واسعة النطاق تتخذمدرسة 

 والموظفين؛متطلبات الفحص المسبق للطالب   -

 الوجه،وغطاء  ة اإللزامي  ارتداء الكمامةمعدات حماية شخصية للموظفين والطالب لدعم  -

 االجتماعي؛التباعد لتعزيز  اتحمامال دراسية والفصول لل وتجهيز جديد إعداد -

 في المكاتب ،شبكي ال  زجاجمن التقسيم فواصل  -

 الممرات،لمس في  بدونء لمس ومحطات ما دونب تعقيم لليدين محطات  -

 نحاء؛األخارج كل غرفة وعالمات السالمة في جميع   )للغرف(  الفتات الحد األقصى لإلشغال -

 .وبروتوكوالت التنظيف المعززة باستخدام منتجات التنظيف المعتمدة من وكالة حماية البيئة -

كما أن اإلصالحات و/أو التحسينات الالزمة جارية على قدم وساق. وأي غرفة ال   التهوية لجميع المدارس ، أوضاع تقييم من تم االنتهاء كما 

   www.philasd.org/aes  . وأشجعكم على زيارةيتم استخدامها  لنفتفي بمعايير التهوية ألي سبب من األسباب  أنها    ونضمن  يمكننا أن نكفل

 .تقارير التهوية المدرسية وروابط الى ، وموارد أخرى ،  أجوبة  و  وأسئلة وبروتوكوالت سالمة ،   مفيدة،أشرطة فيديو  علىللعثور

 ومرنين، صبورين    ظللناو  ، بنا  المنوط  أن يتدرج إلى مرحلة آمنة إذا قمنا جميعا بدورنا  للدوام المدرسي  الشخصيبالحضور  ويمكن للتعلم  

إلى  تدريجياً    أمانوببطء    نقترب من إعادة طالبنا  ونحن  والمستجدات المعلومات    مشاركتكمنواصل  وف  . وسلمستقبل بشكل مسبق وأن نخطط ل

 .للدوام المدرسي الشخصيبالحضور التعلم 
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