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 2021أبریل/ نیسان،  12

 
 عنایة أولیاء أمور وأسر إدارة فیالدلفیا التعلیمیة، 

 
نحن ندرك أن ھذا العام مليء بالعدید من الشكوك لألسر. لذلك، نرغب في مشاركة بعض المعلومات المھمة بشأن ما یمكنك 

 توقعھ فیما تبقى من العام الدراسي.  
 

 اإلعالن عن المرحلة الثالثة من خطة التعلم الھجینة 
لتحاق بنموذج التعلم الھجین، اعتباًرا من األسبوع الذي یبدأ  بالنسبة للمرحلة الثالثة، سیتمكن الطالب من المجموعات التالیة اال 

 :2021مایو/ أیار،  10یوم االثنین الموافق 
 الذین لم یعودوا بعد، 9-6جمیع الطالب في الصفوف  ●
 .12-10والطالب من ذوي االحتیاجات المعقدة في الصفوف  ●

یوم الثالثاء العشرین من أبریل/ نیسان، وتنتھي یوم الثالثاء الموافق   المرحلة الثالثة من استبیان اختیار نموذج التعلمستفتتح 
ستتلقى األسر بالمرحلة الثالثة رسالة إلكترونیة تتضمن توجیھات بشأن كیفیة التسجیل. إن   السابع والعشرین من أبریل/ نیسان.

درسة یومین في األسبوع والمشاركة في  اخترت خطة التعلم الھجینة، سیتم تحدید جدول یتیح لطفلك الحضور بشخصھ إلى الم
. ولالستعداد  2021مایو/ أیار،  10فصول التعلم الرقمي لثالثة أیام أسبوعیًا، اعتباًرا من األسبوع الذي یبدأ یوم االثنین، 

ان. كما  للترحیب بالطالب، سیعود جمیع أفراد طاقم العمل إلى مباني المدارس یوم االثنین، السادس والعشرین من أبریل/ نیس
سیستكمل اتحاد المعلمین في فیالدلفیا مراجعة استعداد جمیع مباني المدارس المتبقیة قبل عودة طاقم العمل. وللمزید من 

 التفاصیل، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  
philasd.org/aes  . 

 

عالن النھائي عن خطة التعلم الھجینة لھذا العام الدراسي. سیستمر الطالب غیر المشمولین في  ستكون المرحلة الثالثة بمثابة اإل
 % لبقیة العام الدراسي.   100المرحلة الثالثة في أنشطة التعلم الرقمي بنسبة 

 حفالت التخرج من المدرسة الثانویة وحفالت نھایة العام األخرى 
في المدرسة كان صعبًا بشكل خاص لطالب الصفوف النھائیة الذین تصوروا   ندرك أن االبتعاد عن األصدقاء والمعلمین

عامھم الدراسي األخیر بالمدرسة الثانویة بشكل مختلف تماًما. على الرغم من أنھ ال یوجد شيء یمكن أن یعوضك عن  
 تجربتك خالل العام السابق، یسعدنا اإلعالن عما یلي: 

ئك وأسرتك (بقدر ما تسمح بھ الحدود اآلمنة) في حفلة التخرج من ستتمكن من االحتفال بشكل آمن مع أصدقا  ●
المدرسة الثانویة التي ستحضرھا شخصیًا وفي أماكن خارجیة، طالما سمحت ظروف جائحة فیروس كورونا  

 ) المستجد بالتجمعات المدرسیة اآلمنة،  19-(كوفید
القبعات واألردیة الخاصة بالتخرج لطالب الصفوف النھائیة للعام دون مقابل وكھدیة خاصة، ستوفر اإلدارة التعلیمیة  ●

. إن دفعت ثمن القبعات واألردیة الخاصة بالتخرج، ستسترد ھذه المبالغ. ستعلن المدارس عن  2021الدراسي 
 المزید من التفاصیل بمجرد استكمال اإلجراءات. 

الالزمة إلقامة حفالت التخرج بشكل آمن. یمكن تنسیق  وبخصوص الصفوف االنتقالیة، سیتمتع مدیرو المدارس بالمرونة 
 فعالیات نھایة العام الدراسي بواسطة فریق القیادة بكل مدرسة. 

http://www.philasd.org/aes


 

 

ستعقد جمیع أنشطة نھایة العام الدراسي في األماكن الخارجیة وتتبع بشكل صارم إرشادات السالمة التي تحددھا إدارة الصحة  
 رتداء الكمامات، الفحص الذاتي للحضور قبل الفعالیة، والتباعد االجتماعي. العامة في فیالدلفیا، بما في ذلك: ا

 الفرص الشخصیة للتعلم واإلثراء الصیفي 
كما نعرض على الطالب من جمیع األعمار والصفوف الدراسیة فرصة االتصال بأقرانھم من خالل تقدیم قائمة موسعة من  

سنرسل إلیك التفاصیل الخاصة بھذه البرامج وكیفیة  ة أنشطة متاحة للجمیع.ثمالصیف. البرامج الشخصیة للتعلم واإلثراء ھذا 
   .ھناتسجیل طفلك أو یمكنك أن تجد التفاصیل

راسي، وتمنحك شیئًا للتطلع إلیھ في الشھور واألسابیع التالیة.  نأمل أن تساعدكم ھذه المعلومات في التخطیط قبل بقیة العام الد
 ونشكركم على االستمرار كشركاء مھمین في تعلیم طفلك. 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام، 

 
 ویلیام آر ھایت جونیور، دكتوراه في التربیة 

 المشرف 
 إدارة فیالدلفیا التعلیمیة

https://www.philasd.org/academics/summer-2021-academic-programming/

