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  2021آذار /مارس 15

 

 ،لفياطالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالد وعائالت أهالي أعزاءي

 

مدرسة أخرى، والتي   35أكمل اآلن استعراضاته لالستعداد لـ  قد (PFT) اتحاد المعلمين في فيالدلفيا يسرني أن أطلعكم أن

مرحلة ما قبل  لطالب آذار،مارس/  22أبوابها من جديد للتعلم بالحضور الشخصي ابتداء من يوم االثنين جميعها سوف تفتح 

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

 آذار /مارس 17مدرسة إلى المباني يوم األربعاء  35الروضة حتى الصف الثاني وموظفو الدعم لهذه المدارس البالغ عددها 

 . للتحضير لعودة متعلمينا الشباب الصغار

 

 هي:   آذار /مارس 22التي سوف تفتح للتعليم بالحضور الشخصي في  35المدارس الـ 
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يتم استبدال مراوح النوافذ التي سبق تركيبها في الفصول الدراسية في هذه المدارس بمطهرات  وف ، سابقا  وكما تمت مشاركته س

 عودة الطالب.هواء قبل 

 



 

فتح عمليتها الختيار نموذج التعلم ، األمر الذي من المنطقة التعليمية سوف تعيد  أيضاً،مارس/آذار  23إلى  16في الفترة من 

 التي اختارت في البداية نموذج التعلم الرقمي PreK-2مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني من  أن يسمح لألسرشأنه 

ً  ٪100بنسبة  على االنترنت  هذا العام  ٪100بنسبة  على االنترنت في الخريف بالفرصة الختيار التعلم الهجين أو البقاء رقميا

لك  سوف يلتحق طف( 2 و 2021مارس/آذار  26-24( سوف تتصل بك مدرسة طفلك بين 1إذا اخترت التعلم الهجين:  الدراسي.

لمدة ثالثة أيام كل أسبوع ، بناء    على االنترنت شخصيا  لمدة يومين في األسبوع ويشترك في التعلم الرقميبالحضور بالمدرسة 

في  فسوف يظل طفلك ، إذا لم ترد على االستبيان . 2021 نيسان/أبريل 5على جدول زمني محدد ، ابتداء  من أسبوع االثنين ، 

 ٪. 100بنسبة على االنترنت  التعلم الرقمي

بهدف اإلعالن عن مواعيد العودة للمدارس   المدارس،ستعداد ال همراجعات (PFT) في فيالدلفيا واصل اتحاد المعلمينيسوف 

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

سوف يبدأ اتحاد المعلمين في   ،PreK-2ني مدارس مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثا من مراجعات االستعداد لكل

 . الصف الثالث حتى الثاني عشر مراجعات للمدارس المتبقية التي تخدم الطالب في PFT فيالدلفيا

 

الشخصي في األسبوع القادم وفي بالحضور لتعلم ا الىالمزيد من شبابنا عودة أشكركم على دعمكم المتواصل ونحن نرحب ب

إذا  يكون ذلك ولكن فقط  للطالب والموظفينصحية ال الشخصيبالحضور تعلم لا أن ندعم بيئات سويا  لة. ويمكننا األسابيع المقب

واتباع جميع   الوجه،أو غطاء  كمامةوارتداء  يوميا، مسبقال فحصبالو مريضا،قام الجميع بدورهم بالبقاء في المنزل إذا كنت 

  الموقع وتوكوالت وخطتنا للتعلم الهجين فيتفاصيل عن هذه البر واأن تجد مبروتوكوالت الصحة والسالمة. يمكنك

philasd.org/aes .  
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