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 لفيا:أعزائي أهالي طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالد

في المدارس إلى   وموظفينا PreK-2 يالصف الثان حتىمرحلة ما قبل الروضة ل أساتذتناة نرحب بعود االثنين،في يوم 

 تهمدراس  فصولالمدارس حتى يتمكنوا من االنخراط في التطوير المهني لزيادة تعزيز مهاراتهم التعليمية والمساعدة في إعداد 

التعلم  إلى PreK-2 الصف الثاني حتىمرحلة ما قبل الروضة في طالبنا ل جفي التدر عنايةب ببطء ومن البدء حتى نتمكن 

،   مدراء المدارسمن با. وينضم هؤالء الموظفون إلى مئات  ألول مرة منذ عام تقريللدوام المدرسي   الشخصيبالحضور 

يعملون بأمان في المدارس  ظلوا ومهندسي المباني والمرافق األخرى وموظفي الصيانة ، وموظفي خدمات النقل والغذاء الذين 

منخفضا عند   COVID- 19العديد من طبقات الصحة والسالمة التي ثبت أنها تبقي خطر انتقال لوضع 2020منذ ربيع عام 

ميع الطالب والموظفين ، وتجهيزات جديدة في الفصول الدراسية والحمامات من أجل من معدات الحماية الشخصية لج - اتباعها

السالمة   الفتات وعالماتفي المكاتب إلى محطات تعقيم اليدين والماء بدون لمس ،  شبكي زجاج فواصل، ولتباعد االجتماعي ا

 .الحاجةل عند ، واختبار التهوية في جميع المدارس ، واإلصالحات ، والتعزيزات وإعادة التأهي

أن يوقفوا عملهم مؤقتًا لبضعة أيام لالستعداد للعاصفة الثلجية في وقت سابق من هذا لدينا  والصيانة مرافقالفريق اضطر 

تسليم . وتأخر أيضا الحرم المدرسيمن  وراءها كثر من خمس بوصات من الثلوج التي خلفتهاأ بإزالةبأمان  لقياماألسبوع ول

من الالفتات من مستودعاتنا إلى بعض المدارس بسبب العاصفة. واستأنف مهندسو   وغيرها PPEمعدات الوقاية الشخصية 

وغيرها من الفتات  PPE ة ومن المتوقع أن تكتمل عمليات تسليم معدات الوقاية الشخصي المدارس،المباني اآلن عملهم داخل 

هذا األسبوع للمساعدة في   لمدارسل المراجعةجوالت أيًضا   دة معيقاالالسالمة في أوائل األسبوع المقبل. لقد أكملت أنا وكبار 

.  شباط /فبراير 22تحديد ما تبقى من استعدادات للصحة والسالمة واإلبالغ عنها قبل عودة الطالب إلى المدارس يوم االثنين 

 .فلن نفتحها جاهزة،استخدامها. إن لم تكن المدرسة  نقوم بلن ف جاهزة،غرفة ليست هناك تزامي لكم هو أنه إذا كانت ال

ولكي يتمكن جميع   والموظفين،يالدلفيا بشأن خطط االختبار السريع للطالب العمل مع إدارة الصحة العامة في ف نواصل اننا

نقوم وف س اللقاحات،في أقرب وقت ممكن. بمجرد توافر  COVID-19 لقاحمن الحصول على   ةيالمنطقة التعليمموظفي 

  ويسرطعيم بسهولة من الحصول على الت مراحل،على  موظفونا،بتفعيل المواقع المدرسية في جميع أنحاء المدينة حتى يتمكن 

 .إذا اختاروا ذلك

اختاروا في  الذين PreK-2 الصف الثاني حتىمرحلة ما قبل الروضة  الطالب في عائالتتم االتصال بنا من قبل العديد من 

بنموذج التعلم الهجين. يرجى معرفة أننا  لديهم رغبةولكنهم اآلن  فالهم عبر االنترنت( طأيتعلم أن  ) يظلوا افتراضيينأن األصل 

 .حالما نتناول التفاصيل المعلوماتومشاركة نقوم بتبادل وف على عملية التسجيل وسنعمل 

في الوقت  لدينا  األولوية القصوى  فإن صحة ورفاه كل شخص في مدارسنا يشكالن وال يزاالن    قبل،كما قلت في مرات عديدة من  

ال و.  لبالغاً حد الكما  ذلك  ببطء وعناية للطالب والموظفين ألول مرة منذ عام تقريبا. لَْن يَُكونَ   مدارسنا  الذي نعيد فيه فتح أبواب

 .بأمانالقيام بذلك يمكننا  ،بهالمنوط  كل شخص بدوره وبقيام معا،. ولكن بالعمل كذلك أبدا شيء
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