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 ،طالب وطالبات المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیاوأعزاءي أھالي وعائالت 

 
بعودة طالبنا إلى المدرسة ب إلیكم ألعلمكم أننا نعمل جاھدین لإلستعداد للترحیب بصیف ممتع ومریح. أكت واأتمنى أن تستمتع

الیوم األول من  -- 2021،  آب/أغسطس 31الثالثاء ،  یوم ، بدایة منالشخصي ، خمسة أیام في األسبوع بالحضور للتعلم 
 .المدرسة

 
 :لىمل ععن ھذا ھو السبب في أننا طوال الصیف. وعلى رأس أولویاتناتظل صحة ورفاه طالبنا وموظفینا 

 
 مدرسة كلمكان تعلیمي في  كلتركیب جھاز لتنقیة الھواء واالسطح في نقوم ب •

أجھزة التنقیة الحدیثة ھذه على تقنیة طورتھا وكالة ناسا وثبت أنھا تقلل بشكل كبیر من الملوثات في الھواء وعلى  تستند
 .سطحاأل

 
 التنظیف والتعقیم في كل مدرسة •

یشمل ذلك جمیع الجدران واألرضیات واألثاث واألبواب والنوافذ والحمامات والدرابزین وغیر ذلك. بمجرد بدء المدرسة ، 
 .ستقوم األطقم بالتنظیف خالل الیوم الدراسي ولعدة ساعات بعد انتھاء الیوم الدراسي

 
 ن لمس في مدارسنامحطة ترطیب بدو 1000اختبار أكثر من  •

 .نرید التأكد من أنھا تعمل بكامل طاقتھا وتتوافق مع جمیع اللوائح الخاصة بمیاه الشرب اآلمنة

 
 صیانة محطات التعقیم الیدوي التي تعمل باللمس •

الیدین  سنقوم بإعادة تعبئة المحطات في كل مدرسة والتأكد من أن جمیع المدارس لدیھا اإلمدادات التي تحتاجھا لدعم غسل
 .المتكرر من قبل الطالب والموظفین

 
 إزالة األسبستوس من مدارسنا مواصلة •

میالً من المواد المحتویة على األسبستوس من مدارسنا منذ الصیف الماضي. اآلن ، نعمل  20لقد أزلنا ما یعادل أكثر من 
 .وأساسیةذ مشاریع بیئیة مدرسة حیث یجري تنفی 35بنشاط على إزالة المزید من ھذه المواد من 

 
 في المدارس األساسیةإلنجاز أعمال البناء والتجدید واإلصالح ملیون دوالر  160استثمار أكثر من  •

ویشمل ذلك استبدال األسقف ، وتحدیث األنظمة الكھربائیة ، وتحسین الفصول الدراسیة ، واستبدال أنظمة التدفئة والتھویة ، 
 .ن ، وأكثر من ذلكواستكمال بناء مبنیین مدرسیین جدیدی

 
والسؤال األكبر الذي یطرحھ الجمیع ھو: ما ھي تدابیر الصحة والسالمة المطلوبة عند إعادة فتح المدرسة ؟ في التاسع من 

  مدرسة في 19-كوفید إرشادات حدیثة للوقایة من  (CDC)نھایولیو/تموز ، أصدرت مراكز مكافحة األمراض والوقایة م
، والتي تعطي األولویة للعودة اآلمنة لجمیع الطالب إلى التعلم الشخصي مع وجود  الصف الثاني عشر إلى ریاض األطفال

ھات مركز طبقات أمان متعددة. وتقوم وزارة التعلیم في بنسلفانیا ووزارة الصحة العامة في بنسلفانیا حالیا باستعراض توجی

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-guidance.html&data=04%7C01%7Ctdukert%40pa.gov%7Cbd9059901af14b676c4708d942ebdcb7%7C418e284101284dd59b6c47fc5a9a1bde%7C0%7C0%7C637614403923174269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=1YtTAu3f%2BCL%2B5XmwU1yTDO9uwrlifIUrq%2FL0UC849B4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-guidance.html&data=04%7C01%7Ctdukert%40pa.gov%7Cbd9059901af14b676c4708d942ebdcb7%7C418e284101284dd59b6c47fc5a9a1bde%7C0%7C0%7C637614403923174269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=1YtTAu3f%2BCL%2B5XmwU1yTDO9uwrlifIUrq%2FL0UC849B4%3D&reserved=0


 

المحلیة. لم یصدروا إرشادات جدیدة حدیثة للسالمة لمدارس فیالدلفیا  19-كوفید السیطرة على األمراض إلى جانب الظروف
 .ن بذلكیقوموعندما  سنزودكم بالمستجداتبعد لكنھم ملتزمون بذلك قریباً. نحن 

 
سین لعودة طفلكم إلى الكثیر من العمل یحدث ھذا الصیف ، وسنقوم بتبادل المعلومات بانتظام حتى تكونوا واثقین ومتحمھنالك 
 .للحصول على آخر المستجدات philasd.org/ringthebell الشخصي مثلنا. یمكنك أیضا زیارة بالحصور التعلم

 
 !الصیفب واعاستمتو فضال اعتنوا بأنفسكم في غضون ذلك ، 
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