مكتب مشرف البناية
North Broad Street 440
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ويليام آر هايت جونيور ،دكتوراه في التربية
مشرف

 5أبريل 2021
السادة /عائالت المنطقة التعليمية،
يسرني إخباركم أن اتحاد المعلمين في فيالدلفيا ( )PFTقد انتهى
من مراجعات استعداده للمدارس الـ  23المتبقية التي تحتاج إلى
الموافقة عليها لبدء المرحلة الثانية من خطة التعلم الهجين.
بالنسبة إلى المرحلة الثانية ،سينتقل الطالب في المراحل من 3
إلى  5والطالب ذوي االحتياجات المعقدة في المراحل من  6إلى
 8الذين تختار أسرهم نموذج التعلم الهجين إلى مزيج من التعلم
الشخصي والتعلم الرقمي كل أسبوع ،وذلك بناء على جدول
زمني محدد ،بدءا من يوم اإلثنين  26أبريل .سيعود جميع
الموظفين الذين يقدمون الخدمات للمراحل من  3إلى  8إلى
المباني المدرسية يوم اإلثنين  12أبريل.
المدارس الـ  23المصرح لها حديثا هي:
AMY at James
( Martinإيه إم واي

Philadelphia Feltonville
Learning
& Arts

في جيمس مارتن)

Sciences
( MSفيلتونفيل
للفنون والعلوم
المرحلة
المتوسطة)

 AcademyNorth
(األكاديمية
التعليمية
بفيالديلفيا -
الشمال)

Philadelphia Feltonville AMY Northwest
Juvenile
Intermediat
( MSإيه إم واي
Justice
e School
الشمالية الغربية
Service
للمرحلة المتوسطة) (مدرسة فيلتونفيل
( Centerمركز
المتوسطة)
خدمات قضاء
األحداث
بفيالديلفيا)
Science
Girard
( Baldi MSمدرسة
Leadership Academic
بالدي المتوسطة)
Academy at
Music
Beeber
Program
(برنامج جيرارد (أكاديمية العلوم
والريادة في بيبر)
الموسيقي

األكاديمي)
Tilden MS
(مدرسة تيلدين
المتوسطة)

Roberto
Clemente MS
(مدرسة روبيرتو
كليمنت المتوسطة)

Warren G.
Harding MS
(مدرسة وارن
جي .هاردنج
المتوسطة)

Russell H.
Conwell MS
(مدرسة راسل إتش.
كونويل المتوسطة)

General
HillLouis
Freedman
Wagner MS
World
(مدرسة جنرال
Academy
لويس واجنر
(هيل فريدمان
المتوسطة)
وورلد أكاديمي)

Grover
Julia R.
Carver
& Washington Masterman Engineering
Jr. MS
( HSمدرسة
Science HS
(مدرسة جروفر
جوليا آر.
(مدرسة كارفر للهندسة
واشنطن جنيور
ماسترمان
والعلوم الثانوية)
المتوسطة)
الثانوية)
Crossroads
Accelerated

Middle
Years

Woodrow
Wilson MS

( Academyأكاديمية ( Alternativeوود رو ويلسون
المتوسطة)
)( (MYAميدل
كروس رودز
ييرز ألترنتف)
أكسيليريتد)
Crossroads
Academy at
Hunting Park
(أكاديمية كروس رودز
في هانتنج بارك)

Penn Treaty
( HSمدرسة بين
تريتي الثانوية)

لمعرفة المزيد بشأن طبقات األمان العديدة التي نوفرها لحماية
صحة كل فرد في مدارسنا ورفاهيته ،يرجى زيارة
 philasd.org/aes.إذا كانت ال تزال لديكم أسئلة ،فيمكنكم
االتصال بالخط الساخن للعائالت الناطقة باللغة اإلنجليزية على
 215 400-5300أو البحث عن خطوط ساخنة بلغات أخرى
هنا .تعمل الخطوط الساخنة من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة
 8ص إلى  4:30م.
نشكر لكم سعة صدركم المستمرة بينما نسعى إلعادة فتح مباني
مدرستنا بأمان .ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الطالب إلى
المدرسة للتعلم الشخصي في األسابيع القادمة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

ويليام آر هايت جونيور ،دكتوراه في التربية
مشرف
المنطقة التعليمية بفيالديلفيا

