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 فيالدلفيا،   المنطقة التعليمية في  وطالباتأهالي طالب   أعزاءي

يواصل فريق المرافق والصيانة لدينا تركيب مراوح النوافذ وإجراء اإلصالحات األخرى الالزمة ألنظمة التهوية لدعم التهوية المناسبة  

يتم  وف والتعلم . للتذكير، س  نستعد للترحيب بطاقم العمل والطالب بشكل آمن على مراحل للتعليم بالحضور الشخصي ونحنفي مدارسنا 

ولكنها تحتوي على نوافذ تتيح الوصول    ،لهذه الغرف التهوية على  تعمل  افذ فقط في الغرف التي ال تحتوي على أنظمة تركيب مراوح النو

 إلى الهواء النقي. 

 إليك ثالث حقائق أخرى يجب أن تعرفها:  

قدم مكعب   270من المراوح تم تصنيعها إلنتاج ما ال يقل عن  3000: لقد اشترت المنطقة التعليمية حوالي 1الحقيقة رقم  ●

شخصاً في الغرفة قبل تطبيق متطلبات التباعد   18وهذا ما يكفي من تدفق الهواء النقي لدعم   لهواء النقي في الدقيقة. من ا 

الحق من    في وقتللحصول على إضافات في حالة احتياجنا إلى استبدال أي منها  يكفي من المراوحاالجتماعي.  كما أن العدد 

 العام الدراسي.  

حتى    ، وقد بدأت عملية التركيب.حمراو النوافذ إلى كل المباني المدرسية التي تحتاج إلي م تسليم مراوح: ت2الحقيقة رقم  ●

  8جميع مراوح النوافذ قبل عودة الموظفين في  هو تركيب --قدر اإلمكان--هدفنا اآلن، تم تركيب أكثر من ثلث المراوح.  

   تركيب.لل الزمني جدولالبتأخير بسيط في  تتسبب أحوال الطقس الحديثة قد    فبراير/شباط.

درجة أو أعلى لدعم بيئات التعلم بالحضور الشخصي   68: نريد أن تكون درجات حرارة غرفة الصف عند 3الحقيقة رقم  ●

لقد قمنا باختبار درجات الحرارة بشكل استباقي في عينة من الغرف مع تشغيل مراوح   بحيث تكون مريحة للطالب والموظفين. 

كذلك، بمجرد بدء التعلم  درجة.   68ظلت درجات الحرارة في الغرفة أعلى من   وفي كل األحوال  لتقييم التأثير.  النوافذ

يقوم مهندسو المبنى بفحص الفصول الدراسية بأمان للتأكد من عمل مراوح النوافذ بشكل صحيح  وف بالحضور الشخصي، س

 من أن درجات حرارة الغرفة مناسبة.  للتأكد و

لحماية صحة ورفاه كل فرد في مدارسنا،   العمل وفقهاوف يتم ول جهود التهوية التي نبذلها وجميع درجات األمان التي سلمعرفة المزيد ح 
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