
 

  مكتب المشرف العام            
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 
 

William R. Hite, Jr., Ed.D. 
العام  المشرف  

 

  2021 شباط/فبراير 5

 

 ،لفياأعزائي أهالي طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالد

 

الصف  حتى لمرحلة ما قبل الروضة  أساتذتنا ترحيب بعودة للوذلك ، فتحنا أبوابنا المدرسية  شباط/فبراير 8في يوم االثنين 

وموظفينا المساندين إلى مبانيهم حتى يتمكنوا من بدء التدريب الالزم وإعداد الفصول الدراسية ، وهو أمر  PreK-2 الثاني

 بللطالب. تم تعديل الجداول االفتراضية لألسبوعين القادمين للطال وجذابةبالنسبة لهم لقيادة بيئات تعليمية آمنة  ضروري

  22خصيصاً لتوفير الوقت الكافي للمعلمين لإلعداد لعودة طالبنا في  PreK-2 الصف الثانيحتى لمرحلة ما قبل الروضة 

لى العلم من جانب اآلالف من موظفي  شهرا من اإلعداد الدقيق القائم ع 11فبراير. وتعكس عودة الموظفين إلى المباني 

في كل مدرسة للعمل بها يعملون بال كلل في مدارسنا لضمان وجود طائفة واسعة من طبقات السالمة  ظلوا المقاطعات الذين 

 :على النحو الذي أوصت به مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها وإدارتا الصحة في بنسلفانيا وفيالدلفيا. وهذه تشمل ما يلي

 لتنظيف المعززة باستخدام منتجات التنظيف المعتمدة من وكالة حماية البيئة ،بروتوكوالت ا •

 ،االجتماعيتجهيزات جديدة للفصول الدراسية والحمامات لضمان التباعد  •

 نحاء ، األوالسالمة في جميع  لإلشغالالحد األقصى عالمات  •

 ، والكباربروتوكوالت الفحص التمهيدي للطالب  •

اإللزامي وغطاء  الكمامةقوائم جرد معدات الحماية الشخصية للموظفين والطالب لدعم ارتداء  •

  الوجه أثناء التواجد في المدارس ،

   المكاتب،في مكاتب  في زجاج شبكي فواصل •

 .بدون لمس في الممرات ءما  ومحطاتمحطات تعقيم اليدين  •

ماليين دوالر من   4يشمل ذلك ما يقرب من و   . COVID-19   مليون دوالر بسبب 65نحو المنطقة التعليمية أنفقت  اآلن،حتى 

الواردة من   إلرشاداتا و وفقا للمبادئ التوجيهيةصحي ، التهوية واإلصالحات والتحسينات لضمان تدفق الهواء ال تقييمات 

. وباإلضافة إلى ذلك ،  تعمليتم تثبيت مراوح النوافذ مؤقتا في الغرف التي ليس لديها أنظمة تهوية  .EPAالبيئة   وكالة حماية

آمنة من مدرسة أخرى باعتبارها  28من أجل: التصديق على   2020مليون دوالر منذ شهر مارس/آذار  250استثمرنا أكثر من 

مثل العزل األسبستوس على  تحتويالمواد التي قدم مربع )خمسة فدان( من   229,000  ى؛ وإزالة ما يزيد علالرصاص 

؛ واستكمال المشاريع الكبرى مثل مختبرات العلوم والحواسيب الجديدة ،  مدرسة 183األنبوبي وبالط األرضيات في 

ءة  للقرافصال دراسيا  147مدرسة ؛ وتحديث  11كانيكية في وتجديدات الحمامات ، ومنشآت الخزانات ، وتحسينات النظم المي

 .المبكرة

كل هذه التدابير والتحسينات المتعلقة بالسالمة تتجاوز الشروط الستة التي تفاوض عليها اتحاد المعلمين في فيالدلفيا صراحة  

في مذكرة اتفاق بشأن العودة اآلمنة للموظفين إلى المباني المدرسية: التنظيف ، والتعقيم ، وتعقيم مبنى المدرسة ووافق عليها 

يكفي من لوازم غسل اليدين والمصارف التشغيلية أو محطات تعقيم اليدين في المدارس ؛ وأجهزة التعقيم بالكامل ؛ وتوفير ما 

؛ بروتوكوالت التباعد االجتماعي المعمول بها ومكاتب المدارس ؛  في زجاج شبكي فواصلواليدوي المتاحة للموظفين ؛ 

 . PPE  من القماش مقدمة وفقًا لبروتوكول معدات الحماية الشخصية وكمامات

https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-homes-and-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-homes-and-coronavirus-covid-19


 

 اشخصي بالحضورمتمثل في حماية صحة ورفاه طالبنا وموظفينا بينما نستأنف التعلم ونحن جميعا نتشاطر الهدف المشترك ال

 للسالمة،العلم من مركز السيطرة على األمراض واضح أنه عند وجود االحتياطات السليمة  . COVID-19  جائحةخالل 

وغيرهم من  معلمينا مطلوبا من  . وفي حين أنه ليسمعمول بهايكون خطر انتقال العدوى منخفضا. كل هذه الطبقات من األمان 

نواصل تشجيعهم على فإننا أن يعودوا إلى المدارس في هذا الوقت ونحن ننتظر الخطوات التالية من الوسيط ،    PFTأعضاء 

  PreK-2الصف الثاني طالب من مرحلة ما قبل الروضة إلى من   9,000 العودة إلى المدارس حتى نكون مستعدين للتدرج في

شباط/فبراير. كما سيساعد أشخاص إضافيون في المدارس   22في الذين ترغب أسرهم في أن يستأنف أطفالهم تعليمهم شخصيا 

على تحديد أي مسائل يمكن أن نعالجها قبل عودة الطالب. ونحن متحمسون أيضا للعمل مع مدينة فيالدلفيا ومستشفى األطفال  

وظفونا بسهولة وبصورة  في فيالدلفيا في محاولة لجعل مواقع التطعيم المدرسية متاحة في جميع أنحاء المدينة حتى يتمكن م

 .مالئمة من اختيار الحصول على التطعيم بمجرد توافر اللقاحات

،  المدينة  خبراء الصحة ، ومسؤولي  نحن نردد الشعور بأننا جميعا في هذا معا. لهذا السبب شاركنا في مناقشات مستمرة مع  

طوال هذه العملية بأكملها. ونحن ننتظر الخطوات التالية بشأن عملية الوساطة من المدينة حتى  المنطقة التعليمية  وجميع نقابات  

 .محددة والمضي معا دون تأخيرمشكالت نتمكن من حل أي 

 ،مع خالص التقدير

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

 المشرف العام 

لفيا المنطقة التعليمية في فيالد  

 

 


