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( قد انتهى PFT)  فيالدلفيا  في   المعلمين   اتحاد  أن   إخباركم  يسرني 

المتبقية التي تحتاج إلى  23من مراجعات استعداده للمدارس الـ  

الهجين.  التعلم  خطة  من  الثانية  المرحلة  لبدء  عليها  الموافقة 

  3  من   المراحل   في   الطالب   سينتقل  الثانية،  لمرحلةإلى ابالنسبة  

  إلى   6  من   المراحل  في   المعقدة  االحتياجات   ذوي  والطالب   5  إلى 

 التعلم   من   مزيج   إلى   الهجين   التعلم  نموذج  أسرهم  تختار  الذين   8

  جدول   على   بناء    وذلك  أسبوع،  كل  الرقمي   والتعلم  الشخصي 

ا  محدد،  زمني  جميع  أبريل  26  ثنين اإل  يوم  من   بدء  سيعود   .

من   للمراحل  الخدمات  يقدمون  الذين  إلى    8إلى    3الموظفين 

 .أبريل 12 ثنين المباني المدرسية يوم اإل

 

  المصرح لها حديث ا هي: 23رس الـ المدا 
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المزيد بشأن طبقات األمان العديدة التي نوفرها لحماية    لمعرفة 

مدارسنا   في  فرد  كل  زيارة    رجى ي    ه،يتورفاهصحة 

.philasd.org/aes  فيمكنكم   إذا أسئلة،  لديكم  تزال  ال  كانت 

االتصال بالخط الساخن للعائالت الناطقة باللغة اإلنجليزية على 

أو البحث عن خطوط ساخنة بلغات أخرى   215  5300-400

ثنين إلى الجمعة من الساعة  تعمل الخطوط الساخنة من اإل  .هنا

 . م 4:30ص إلى  8

  مباني  فتح   إلعادة  نسعى   بينما  المستمرة  صدركم  سعة  لكم  نشكر

 إلى   الطالب   من   بمزيد  الترحيب   إلى   ونتطلع.  بأمان   مدرستنا

 . القادمة األسابيع في  الشخصي  للتعلم المدرسة

 والتقدير،  االحترام فائق بقبول وتفضلوا

http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions
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