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 ،لفياأهالي طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالد أعزاءي

 

. ومع  دماقالفي األسبوع شخصياً  يالمدرس للدوامبالحضور إلى المدرسة  طفلكم الطالبأنا أعلم أن العديد منكم متحمسون لعودة 

التي طلبها اتحاد  وة من طرف ثالث جارية لآلمال التي تفيد بأنه بسبب الوساطة العلى األنباء المخيب كمأكتب إليكم ألطلع ذلك،

فإن بدء خططنا للبدء ببطء وأمان في إعادة الطالب والموظفين إلى مدارسنا سوف يتأخر أسبوعا واحدا.  فيالدلفيا،المعلمين في 

لروضة ما قبل ا مرحلةمن  بالطالبدءا ب آذار،/مارس 1 االثنين، الطالب في يوم عودة نعتزم اآلن البدء في الترحيب بنحن 

 .الذين اختارت أسرهم التعلم الهجين في الخريف PreK-2 الصف الثاني حتى

 

أن العديد من طالبنا يكافحون اجتماعيا وعاطفيا وأكاديميا بعد أن اشتركوا مع  تعرفون جيدا  وأوصياء، أولياء أموربصفتكم 

خطوة هو لى مراحل عوإن إعادة أطفالنا بأمان إلى مدارسهم  . لمدة عام تقريبامن خالل شاشة الكمبيوتر وأقرانهم  أساتذتهم

 .الذي يريده ويحتاجه الكثير من طالبناالشعور بالمجتمع والترابط حاسمة للمساعدة في استعادة 

عودة  أعتقد اعتقادا راسخا أن مدارسنا مستعدة للبدء في الترحيب ب النطاق،واسعة سالمة ومع وجود تدابير  الحالي،في الوقت 

 .الشخصي بالحضور الموظفين والطالب من أجل التعلم

 .للتعلم اآلمن افي المدارس إلعداده نطقة التعليمية، يعمل اآلالف من موظفي المآذار/مارسمنذ 

والموظفين  للمعلمين 19-كوفيد لقاح توافر وبدء والموظفين،للطالب  سريع )فحص طبي( لقد أعلنا عن خطط اختبار ●

 .المةللصحة والسالمتعددة المستويات  ذات اآلخرين كطبقتين إضافيتين من األمان في خطتنا 

 

 لمس،بدون محطات التعقيم اليدوي و  والموظفين،اية الشخصية للطالب وقمليون دوالر في معدات ال 65لقد استثمرنا  ●

وغيرها  االجتماعي،التباعد  الفتاتو النقي،إصالحات التهوية وتحسينات لتدفق الهواء و شبكي،الزجاج ال فواصل و

مليون  250ل الفيروس في المدارس منخفضا. هذا باإلضافة إلى من طبقات األمان التي ثبت أنها تبقي مستوى انتقا

 .وإجراء تحسينات أخرى واألسبستوس،دوالر لمعالجة الرصاص 

أواصل العمل بشكل تعاوني إليجاد أرضية مشتركة حتى نتمكن من فتح أكبر عدد ممكن من المدارس  وف  أود أن أوضح أنني س

 .جائحةاله ومساعدة أطفالنا وأسرنا على المضي قدما من العواقب المأساوية العديدة لهذ ممكن،بأمان في أسرع وقت 
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