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 ،العائالت أعزاءي

 

مرحلة ما قبل   في األسبوع القادم، ستعيد المنطقة التعليمية فتح عملية اختيار نموذج التعلم الخاصة بها، مما يسمح لعائالت

% في الخريف  100بنسبة  على االنترنت التي اختارت في البداية نموذج التعلم الرقمي PreK-2الروضة حتى الصف الثاني 

نت كل أسبوع( هذا العام بفرصة اختيار التعلم الهجين )مزيج من التعلم بالحضور الشخصي والتعلم الرقمي على االنتر

 الدراسي. 

 

على غرار عملية   .مارس/آذار 23يوم الثالثاء، في ، وستغلق مارس/آذار 16يوم الثالثاء، في  ختيارسيتم فتح نافذة اال

من االختيار بين نموذج    PreK-2مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني االختيار في الخريف الماضي، ستتمكن عائالت 

 م .  إذا اخترتموعائلتك  ماحتياجات طفلكعلى ضوء كان األفضل منهما أيًا %، 100التعلم الهجين ونموذج التعلم الرقمي على االنترنت 

للمدرسة بالحضور الشخصي لمدة يومين في األسبوع وسوف يشارك في التعلم الرقمي على   مم الهجين، فسوف يذهب طفلكالتعل

.  تم تصميم هذه  2021 أبريل/نيسان 5االنترنت لمدة ثالثة أيام في األسبوع، وفقاً لجدول زمني محدد، بدءاً من أسبوع االثنين 

الجداول الزمنية للحد من عدد الطالب في المدارس كل يوم بشكل آمن والمساعدة في الحفاظ على التباعد االجتماعي في جميع 

 األماكن المدرسية طوال اليوم.  

 

الموقع  ، وزيارة المدارس النظيفة والصحية و  العودة اآلمنة إلى المدرسةعلى مشاهدة هذه الفيديوهات  أشجعكم

philasd.org/aes  إذا كان  التي نوفرها لحماية صحة ورفاهية كل فرد في مدارسنالمعرفة المزيد عن طبقات السالمة العديدة .

، من  5300-400-215  االتصال بالخط الساخن للعائالت الناطقة باللغة اإلنجليزية على الرقم مفيمكنك أسئلة، مزال لديكال ي

 .هناالعثور على الخطوط الساخنة بلغات أخرى  كم مساًء. يمكن  4:30صباًحا حتى   8االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 

  يوم أن ينتهي االستبيان فيالرد قبل  وارابًطا إلى استبيان تحديد نموذج التعلم يوم الثالثاء القادم من المدرسة. تذكر ونتتلقوف س

األسر التي تختار  %. 100مارس/آذار. إذا لم تستجب لالستبيان، فسيظل طفلك في التعلّم الرقمي على االنترنت بنسبة  23

بشأن الخطوات التالية. وكما هو   2021مارس/آذار  26إلى  24في الفترة من  همطفلمدرسة بهم سوف تتصل  التعليم الهجين

% في أي 100سر التي تختار التعلم الهجين من الممكن أن تعود إلى التعلم الرقمي على االنترنت بنسبة الحال دوماً، فإن األ

 وقت.

 

 . لدينا نشكركم على استمرار شراكتكم ونحن نستمر في دعم احتياجات التعلم لدى أصغر المتعلمين سنا
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لفيا المنطقة التعليمية في فيالد  

 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/#questions

