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 2021 (آیار) مایو 21

 
 أعزائي أولیاء األمور والعائالت في منطقة فیالدلفیا التعلیمیة، 

 
- 2021ھدفنا للعام الدراسي أود أن أعید التأكید على ما قلتھ عدة مرات من قبل:  ،بینما نتطلع إلى العام الدراسي القادم

  ،من أجل التعلم الشخصي الكامل لمدة خمسة أیام أسبوع  بشكل آمن جمیع طالبنا إلى المدرسة بعودةھو الترحیب  2022
نحن نعلم أن عودة الطالب إلى الفصول الدراسیة مع   أول یوم دراسي. - 2021 (آب) أغسطس 31یبدأ یوم الثالثاء 

 .19-كوفیدین ھي أفضل فرصة لمساعدتھم على الشفاء والتعافي من اآلثار المدمرة لوباء األصدقاء والمعلمین المھتم
 

في مؤتمر صحفي یوم األربعاء الماضي، وقفت جنبًا إلى جنب مع رئیس البلدیة جیم كیني، رئیس اتحاد المعلمین في فیالدلفیا  
رئیس المكتب المحلي   ،الدكتور روبن كوبر جمعیة الكومنولثفي    رئیس فرع فیالدلفیا لمدیري المدارس ،جیري جوردان

 .التزامنا المشترك بھذا الھدف معا  أكدنا حیث  رئیس جمعیة شرطة مدرسة فیالدلفیا  ،ورویس میریویذر  ،نیكول ھانت 634
 

 https://youtu.be/FSf4viDZkaI :مشاھدة المؤتمر الصحفي كامالً ھنا  میمكنك
وإدارة الصحة العامة في فیالدلفیا التي   (CDC) بینما یعتمد ھذا الھدف على مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا 

تمنحنا الثقة في أننا سنكون قادرین على  ھناك العدید من األشیاء التي ،تخفف رسمیًا جمیع متطلبات التباعد االجتماعي
 :بما في ذلك ،استئناف التعلم الشخصي بأمان في الخریف

 
 ، في فیالدلفیا للعدوى معدالت االنتقال المنخفضة (والمتناقصة)  -
 ، في جمیع أنحاء المدینة واألمةبكوفید استمرار تخفیف القیود المتعلقة  -
 ،تطعیمھمتزاید عدد البالغین والطالب الذین یتم  -
(أقل  2021اإلیجابیة في مدارسنا منذ أن استأنفنا التعلم الشخصي في مارس  19-كوفید العدد المنخفض لحاالت -

 و ،٪)1بكثیر من 
 .بشكل منصف 19-كوفید الزیادة الكبیرة في دعم المدرسة والطالب التي نخطط لھا لمعالجة آثار -

 
الذي یمكنك  ،دقائق. یغلق االستطالع  10خططنا من خالل المشاركة في استطالع سریع مدتھ  تطویریمكنك مساعدتنا في 

 .ائھموآرمساًء. أنا أشجع الجمیع على مشاركة أصواتھم  5الساعة  (آیار) مایو 28 ،یوم الجمعة المقبل ،ھنا الوصول إلیھ 
 

 . 2022-2021نخطط معًا لعام دراسي ناجح  لنا ونحن معلى دعمك منشكرك
 مع كامل المحبة واإلخالص،
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