
 

Translation and Interpretation Center (03/2021)    3_1_21 Family Msg (Arabic) 

 

  2021آذار /مارس 1

 

 ،لفياطالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالد وعائالت أهالي أعزاءي

 

فيالدلفيا واتحاد المعلمين في  المنطقة التعليمية فيم أن عملية الوساطة التي يقودها طرف ثالث في المدينة بين طلعكيسعدني أن أ

مرحلة ما قبل الروضة  من  لدينا إعادة فتح مباني المدارس للبدء فيلقد اتفقنا على خطة  .بنجاحاختتمت قد  (PFT) فيالدلفيا

اتحاد المعلمين  االستعداد المشتركة من قبل استعراضاتبأمان على مراحل حيث يتم االنتهاء من  PreK-2 حتى الصف الثاني

 .خالل األسابيع القليلة القادمة PFT في فيالدلفيا

 

 :الجدول الزمني لخطة إعادة الفتح على مراحل هنا مإليك

 

 آذار / مارس 8االثنين  

مرحلة ما قبل الروضة  مدرسة بعودة طالب  53ترحب 

الصف الثاني الذين اختارت عائالتهم التعلم   حتى

 الهجين في الخريف 

للمنطقة   من ستعداداال استعراضتم االنتهاء من  *

د المعلمين في ااتحو SDP  افيالدلفي ة في التعليمي 

 لهذه المدارس  PFT فيالدلفيا

-PreK مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني  يعود معلمووف  س ●

 .مارس  3اء ،  وموظفو الدعم لهذه المدارس إلى المباني يوم األربع   2

  مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني طالب    جميع سيستأنف   ●

PreK-2  من التدريس وفقًا   الدوام في جميع المدارس يوًما كامل

 هم ولما حدده معلم 

 .للمدارس المتبقية قيد التنفيذ مدرسةالستعداد ال اPFT استعراضات  •

 

 آذار /مارس  15االثنين  

لمجموعة الثانية من المدارس  ا  ترحيبالهدف هو 

مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف  بعودة طالب 

الذين اختارت عائالتهم التعلم   PreK-2 الثاني 

 الهجين في الخريف 

للمنطقة   اكتملت استعراضات االستعدادحتى اآلن ،  *

 جارية.   PFT استعراضات ال تزال  . SDPالتعليمية 

محددة   ● على  سوف  مدارس  بناًء  الحقًا  تحديدها  استعراضات يتم 

 .المكتملةاالستعداد 

-PreK مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثانييعود معلمو  وف  س ●

وموظفي الدعم لهذه المدارس إلى المباني يوم األربعاء الموافق     2

 .آذار /مارس  10

 .للمدارس المتبقية قيد التنفيذ مدرسةالستعداد ال PFT استعراضات  ●

 آذار /مارس 22بحلول يوم االثنين ، 

ما   العودة لجميع طالبالهدف هو اإلعالن عن مواعيد 

الذين   PreK-2 قبل الروضة حتى الصف الثاني

 في الخريف  هجيناختارت عائالتهم التعلم ال

للمنطقة   االستعداد  استعراضات حتى اآلن ، اكتملت  *

 جارية.   PFT استعراضات ال تزال  . SDPالتعليمية 

   PreK-2 مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثانيسيعود معلمو   ●

ء ، قبل تاريخ الدعم لهذه المدارس إلى المباني يوم األربعا  ووموظف 

 .العودة المحدد للطالب 

تخدم   مدرسةالستعداد  الPFT استعراضات   ● التي  المتبقية  للمدارس 

 .قيد التنفيذ  12- 3 من الثالث حتى الثاني عشر  الصفوف 

   

 

 :هي آذار  /مارس 8 يوم الشخصي في بالحضور المفتوحة للتعلم 53المدارس الـ 

Chester Arthur School; John Barry Elementary; Mary McLeod Bethune School; F. Amedee 

Bregy School; Henry A. Brown School; Joseph W. Catharine; Cayuga Elementary; Cook-

Wissahickon School; Anna B. Day School; Julia De Burgos; Stephen Decatur School; Thomas 

A. Edison High; Franklin S. Edmonds School; Ethan Allen School; Dr. Ethel Allen School; 

Thomas K. Finletter School; Fitler Academics Plus; Edward Gideon School; Joseph Greenberg 

School; Albert M. Greenfield School; Andrew Hamilton School; John F. Hartranft School; 

Edward Heston School;  Henry H. Houston; Julia Ward Howe School; John Marshall School; 

Juniata Park Academy; Kenderton Elementary; Henry W. Lawton School; Abraham Lincoln 
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High; Alain Locke School; William H. Loesche School; William C. Longstreth School; Mayfair 

School; John F. McCloskey School; William McKinley Elementary; John Moffet School; J. 

Hampton Moore School; Hon. Luis Munoz-Marin Elementary; Olney Elementary; Overbrook 

Educational Center; Overbrook Elementary; Penn Alexander School; Penrose School; Rhodes 

Elementary; Shawmont School; Isaac A. Sheppard School; Southwark School; Edward Steel 

School; Thurgood Marshall School; John H. Webster School; Frances E. Willard School; and 

Richard R. Wright School. 

 

على  ) التعلم الرقمي فيقاء التي اختارت في البداية الب و PreK-2 مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثانيللطالب في األسر 

في  التعلم الهجين بعد أن ينجح جميع طالب التعلم الهجين في االشتراك تكون قادرة على اختيار وفس ٪100بنسبة  (االنترنت

. والهدف هو أن تبدأ مجموعات أخرى من  في التعلم الهجين التدرجفي  PreK-2 مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني

 .الشخصي  بالحضور التعلم فيالطالب بعد ذلك بالتدريج ببطء وأمان 

 

تنقية الهواء محل مراوح النوافذ التي تم تركيبها في الفصول الدراسية التي لم  تحل أجهزة وف س ،ةيكجزء من االتفاقو أيًضا،

 .تكن لديها تهوية كافية

 

 المدارس النظيفة والصحية  و  العودة اآلمنة إلى المدرسةأشجعكم على مشاهدة هذه الفيديوهات    الشخصي،  ورضبالح  لإلعداد للتعلم

لمعرفة المزيد عن طبقات السالمة العديدة الموجودة لدينا وكيف يمكننا جميعا القيام بدورنا    philasd.org/aesالموقع    ، وزيارة

 .البعض للحفاظ على أنفسنا وحماية بعضنا 

 

  الشخصي   بالحضور   ونحن نعمل من أجل إعادة فتح أكثر عدد ممكن من المدارس للتعلمم  سعة صدركأشكركم مرة أخرى على  

سعنا االنتظار  وال يتقريبًا  هذا العام الدراسي. نحن متحمسون جدا للترحيب بطالبنا مرة أخرى للمرة األولى منذ عام    في  بأمان

 .يبًاعودة المزيد من الطالب قر لرؤية

 

 ،مع خالص التقدير

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

 المشرف العام 

لفيا المنطقة التعليمية في فيالد  

 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes

