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  2021آذار /مارس 8

 

 ،لفياطالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالد وعائالت أهالي أعزاءي

 

مدرسة أخرى، والتي   45أكمل اآلن استعراضاته لالستعداد لـ  قد (PFT) فيالدلفيااتحاد المعلمين في  يسرني أن أطلعكم أن

مرحلة ما قبل الروضة   لطالب آذار،مارس/  15سوف تفتح أبوابها من جديد للتعلم بالحضور الشخصي ابتداء من يوم االثنين 

وف يعود معلمو الصفوف لما قبل الروضة  سالذين اختارت عائالتهم التعلم الهجين في الخريف.  PreK-2حتى الصف الثاني 

  للتحضير آذار /مارس 10مدرسة إلى المباني يوم األربعاء    45حتى الصف الثاني وموظفو الدعم لهذه المدارس البالغ عددها 

  بالحضور مدرسة التي أعيد فتحها للتعلم 53من  المكونةوتتبع هذه المدارس المجموعة األولى . لعودة متعلمينا الشباب الصغار

  الشخصي اليوم.

 

 هي:   آذار /مارس 15سوف تفتح للتعليم بالحضور الشخصي في التي  45المدارس الـ 

Alexander Adaire School A.L. Fitzpatrick School General George A. McCall 

School 

Rudolph Blankenburg School Benjamin Franklin School Delaplaine McDaniel School 

Joseph H. Brown School Horatio B. Hackett School Morton McMichael School 

Lewis C. Cassidy School Haverford Center General George G. Meade 

School 

Benjamin B. Comegys School Charles W. Henry School John M. Patterson School 

Jay Cooke Elementary School Thomas Holme School Thomas M. Peirce School 

William Cramp School Francis Hopkinson School Samuel Pennypacker School 

Kennedy C. Crossan School William H. Hunter School Robert B. Pollock School 

William Dick School Andrew Jackson School Potter-Thomas School 

Hamilton Disston School Abram Jenks School Rhawnhurst School 

Tanner Duckrey School General Philip Kearney School Philip H. Sheridan School 

Ellwood School William D. Kelley School Edwin M. Stanton School 

Eleanor C. Emlen School John B. Kelly School Vare-Washington Elementary 

School 

Louis H. Farrell School Robert E. Lamberton 

Elementary School 

John Welsh School 

D. Newlin Fell School James Logan School Widener Memorial School 



 

يتم استبدال مراوح النوافذ التي سبق تركيبها في الفصول الدراسية في هذه المدارس وف كجزء من االتفاق المشترك األولي، س

 بمطهرات هواء قبل عودة الطالب.

 

بهدف اإلعالن عن مواعيد العودة للمدارس   المدارس،ستعداد ال همراجعات (PFT) فيالدلفيااتحاد المعلمين في واصل يسوف 

بمجرد االنتهاء  . 2021مارس/آذار  22بحلول  PreK-2مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني المتبقية التي تخدم طالب 

حاد المعلمين في  سوف يبدأ ات ،PreK-2مدارس مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني  من مراجعات االستعداد لكل

الثاني عشر حتى يتسنى لمجموعات أخرى حتى الصف الثالث  مراجعات للمدارس المتبقية التي تخدم الطالب في PFT فيالدلفيا

 التعلم بالحضور الشخصي.  من أجلمن الطالب أن تبدأ على مراحل ببطء وأمان 

 

التي اختارت في البداية البقاء  PreK-2ضة حتى الصف الثاني مرحلة ما قبل الرو كما تمت مشاركته من قبل، فإن عائالتو

  حبنجاجميع طالب التعليم الهجين  يدخلتكون قادرة على اختيار التعلم الهجين بعد أن وف % س100في التعلم الرقمي بنسبة 

 مراحل. على و

 

ن عام، وأتطلع إلى الترحيب بأمان بالمزيد  إنه لمن دواعي السرور أن نرى مرة أخرى أطفاال في مدارسنا اليوم بعد ما يقرب م

بالحضور الشخصي في األسبوع القادم وفي األسابيع المقبلة.  شكًرا لكم على صبركم المستمر  امن شبابنا الصغار لكي يتعلمو

لمعرفة المزيد حول    philasd.org/aesزيارة الموقع ونحن نتقدم بالعمل الهام إلعادة فتح مباني مدارسنا بأمان.  يرجى 

طبقات األمان العديدة الموجودة لدينا وكيفية القيام جميعًا بجهودنا للحفاظ على حماية أنفسنا وحماية بعضنا البعض أثناء تواجدنا  

 في المدرسة.  
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لفيا المنطقة التعليمية في فيالد  
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