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 ،لفياطالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالد وعائالت أهالي أعزاءي

 

مدرسة أخرى، والتي   22أكمل اآلن استعراضاته لالستعداد لـ  قد (PFT) اتحاد المعلمين في فيالدلفيا يسرني أن أطلعكم أن

مرحلة ما قبل   لطالب ،نيسان /أبريل 5أبوابها 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 24 ،األربعاء هذهمدرسة إلى المباني  22عددها  الروضة حتى الصف الثاني وموظفو الدعم لهذه المدارس البالغ

  إضافيا أو يومين إلكمال استعراض يوما  (PFT) اتحاد المعلمين في فيالدلفيا طلب. للتحضير لعودة متعلمينا الشباب الصغار

تلك  سوف نتبادل المعلومات مع مجتمع . Gilbert Spruance School لمدرسة غيلبرت سبروانس ستعداداال مراجعة

 .المراجعة بمجرد اكتمال  ةرسالمد

 

مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني ل التعليم الهجين لطالب التي سوف تفتح للتعليم بالحضور الشخصي 22المدارس الـ 

PreK-2  هي:   نيسان /أبريل 5 فيفقط 

Add B. Anderson School Mastery Charter School at 

Cleveland (PreK) 

James Rhoads School 

William C. Bryant School Mastery Charter School at 

Wister (PreK) 

George Sharswood School 

Laura H. Carnell School Austin Meehan School Allen M. Stearne School 

Watson Comly School Thomas Mifflin School Bayard Taylor School 

Lewis Elkin School Andrew J. Morrison School Laura W. Waring School 

Fox Chase School Thomas G. Morton School Martha Washington Academics 

Plus School 

John Hancock Demonstration 

School - Main Campus 

Samuel Powel School  

Henry C. Lea School Prince Hall School  

 

يتم استبدال مراوح النوافذ التي سبق تركيبها في الفصول الدراسية في هذه المدارس بمطهرات  وف ، سوكما تمت مشاركته سابقا  

 هواء قبل عودة الطالب.

 

 ؟ذا بعدما

 غدا، PreK-2مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني  طالبعائالت الختيار نموذج التعلم ل االستبيان قتم اغالي •

الذين تختار أسرهم اآلن التعلم   PreK-2مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني  طالب. آذار/مارس 23 الثالثاء،

 .نيسان /أبريل 5في  من األسبوع الذي يبدأمرتين في األسبوع ابتداء  بالحضور الشخصي  يبدأون بالتعلمف والهجين س

سوف ف المدارس،لهذه  ستعدادلال مراجعتهم استعراضات PFT اتحاد المعلمين في فيالدلفيا اآلن بعد أن أكمل قادة •

 .للمدارس المتبقية المراجعة استعراضات ونبدأي



 

Translation and Interpretation Center (3/2021)  3_22_21 Family Message  - Hybrid Update (Arabic) 

 

 

في  بالحضور الشخصي  إلى التعلم المزيد من شبابنا عودة أشكركم على صبركم ودعمكم المستمرين ونحن نرحب ببطء وسالمة ب

تفاصيل عن خطتنا للتعلم الهجين وبروتوكوالت الصحة والسالمة  واأن تجد ميمكنك دائما،األسابيع المقبلة. كما هو الحال 

  . philasd.org/aes على الموقع الجميع يةرفاهالمعمول بها لحماية 

 

 .والبقاء في أمان واستمتعوا بعطلة ربيع ممتعة األسبوع المقبل بأنفسكم،الرجاء االعتناء 
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