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 2021أبريل  5

 مرحبًا أيتها العائالت، 

 

الثانية، مما يتيح    6إنه في يوم الثالثاء   التعلم للمرحلة  أبريل، ستتيح المنطقة التعليمية عملية اختيار نموذج 

  8إلى    6والطالب ذوي االحتياجات المعقدة في المراحل    5إلى    3لعائالت جميع الطالب في المراحل من  

االشتراك في نموذج التعلم الهجين في هذا العام الدراسي. سيتم إغالق استبيان االختيار يوم الثالثاء  فرصة  

 أبريل.  13

 

  - %  100ستتمكن عائالت المرحلة الثانية من االختيار بين نموذج التعلم الهجين ونموذج التعلم الرقمي بنسبة  

تعلم الهجين، فسينتقل الطفل إلى مزيج من التعلم الشخصي  أيهما أنسب الحتياجات الطفل والعائلة. إذا اخترتم ال

. تم  2021أبريل  26والتعلم الرقمي كل أسبوع، بناًء على جدول زمني محدد، وبداية من يوم اإلثنين بتاريخ 

تصميم هذه الجداول للحد من أعداد الطالب في المدارس كل يوم لسالمتهم، والمساعدة في الحفاظ على التباعد  

 اعي في جميع أماكن المدرسة على مدار اليوم. االجتم

 

، وزيارة  مدارس نظيفة وصحيةو  العودة اآلمنة إلى المدرسةشجعكم على مشاهدة مقاطع الفيديو هذه:  ن  اوإنن

لمعرفة المزيد بشأن طبقات األمان العديدة التي نوفرها لحماية صحة كل    philasd.org/aes  الرابط التالي

إذا كانت ال تزال لديكم أسئلة، فيمكنكم االتصال بالخط الساخن للعائالت الناطقة    في مدارسنا.  ورفاهيتهفرد  

اإلنجليزية على الرقم   الجمعة من الساعة  5300-400-215باللغة  إلى  اإلثنين  م.    4:30ص حتى    8، من 

 . هناويمكن العثور على الخطوط الساخنة بلغات أخرى 

لزيارة الرابط المؤدي إلى استبيان اختيار  أبريل    6تأكدوا من تفقد صندوق البريد الوارد لديكم يوم الثالثاء  

مع عنوان "المنطقة    portal-notification@philasd.orgنموذج التعلم. ستصل الرسالة اإللكترونية من  

بفيالديلفيا   نموذج    - التعليمية  بين  ااالختيار  التعليم  الهجين".ي  والتعليم  بالكامل  الرسالة    لرقمي  تتلق  لم  إذا 

مباشرة   طفلك  بمدرسة  االتصال  كذلك  يمكنك  المزعجة.  الرسائل  ملف  في  أواًل  عنها  فابحث  اإللكترونية، 

أبريل، فسيظل طفلكم في نظام التعلم الرقمي    13للتسجيل في التعليم الهجين. إذا لم تستكملوا االستبيان بحلول 

  19بل مدارس أطفالهم بحلول  تختار نظام التعلم الهجين من ق  %. سيتم االتصال بالعائالت التي  100بنسبة  

أبريل لمناقشة الخطوات المقبلة. وكالمعتاد، يمكن للعائالت التي تختار التعلم الهجين العودة إلى التعلم الرقمي  

 % في أي وقت. 100بنسبة 

 لطفلكم. شكًرا لكم على تعاونكم، ونحن نسعى جاهدين لتلبية احتياجات التعلم المستمرة 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions
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 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير، 

 

 فريق االتصال في المنطقة التعليمية بفيالديلفيا 


