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 ،طالب وطالبات المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیاوأعزاءي أھالي وعائالت 

 

 -توجیھاتھا المنقحة حدیثاً بشأن إعادة فتح المدرسة والتي تعطي األولویة  (PDPH) أصدرت إدارة الصحة العامة في فیالدلفیا
الشخصي مع وجود طبقات أمان بالحضور للعودة اآلمنة لجمیع الطالب إلى التعلم  - مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھامثل 

للمساعدة على صون صحة ورفاه  من ذلك ألبعد . التزامنا تجاھكم ھو تلبیة ھذه التوجیھات أو تجاوزھابھا معمول متعددة
 31خمسة أیام في األسبوع یوم الثالثاء ، الشخصي بالحضور الجمیع ، ونحن نرحب بعودة جمیع الطالب إلى المدرسة للتعلم 

 .آب /أغسطس
 

 :ما تتوقعھ عندما تفتح المدارس. وھنا بعض النقاط البارزة ةشاركقوم بمت لمحة سریعةفي  السنة الدراسیةھذه 

أو أي غطاء آخر معتمد للوجھ في األماكن المغلقة ،  كمامةیجب على الجمیع ارتداء  - (الكمامة) بالقناع التستر ●
 .سواء تم تطعیمھم أو لم یتم تطعیمھم

 .سنواصل اختبارنا األسبوعي اإللزامي لجمیع الموظفین وقد نتكیف خالل السنة - موظفینلل 19-فحص كوفید ●
سنجعل االختبار على الموقع متاحا للطالب الذین یعانون من أعراض شبیھة بالعدوى  - لطالبل 19-فحص كوفید  ●

یتم الحاالت اإلیجابیة سوف الوثیقة ب مخالطةأثناء النھار. وسوف نتبع أیضاً نموذج اختبار البقاء: فال كورونا بفیروس
األولى التي تعقب التعرض. أما الذین یظلون  7 السبعة أیام غیر متتالیة في غضون األیام 3على األقل  اختبارھا

سلبیین أثناء االختبار فقد یبقون في المدرسة وال یضطرون إلى الحجر الصحي. یجب عزل الحاالت اإلیجابیة لمدة 
 .أیام على األقل 10

یحصل الطالب الذین یقومون بالحجر الصحي أو العزل على دعم تعلیمي أثناء وجودھم وف س – ریة التعلماستمرا ●
 .في منازلھم

سوف نتبع اختباراً للعب/األداء النموذجي: إن الریاضیین الذین یلعبون الریاضة وفنون األداء ذات  ــالریاضیون  ●
مرة في األسبوع. ویمكن للریاضیین الذین تم تلقیحھم  2-1ار المخاطر العالیة (الفرقة والفن) سوف یخضعون لالختب

 .االختبار األسبوعي مع إثبات التحصین الغاءوطلبة فنون األداء أن یختاروا 
أقدام وسیتم تشجیعھا حیثما أمكن ، تتمثل األولویة من كل من مركز  3التباعد في حین یوصى ب - التباعد الجسدي ●

في العودة الكاملة للطالب إلى المدرسة  PDPH إدارة الصحة العامة في فیالدلفیا و CDC السیطرة على األمراض
 .معمول بھا مع وجود طبقات متعددة من األمان

 
 
 
 
 
 
 

https://www.philasd.org/ringthebell/#expect


 

لمس ،  دونتنقیة الھواء والسطح ، محطات معقم یدوي ب أجھزة كل مدرسة سیكون لدیھا أیضافكما كنت قد شاركت من قبل ، 
 .لمس دونب ءومحطات ما

 
الشخصي ، وبعضھم  بالحضور من أجل التعلمبسالمة نحن متحمسون ومستعدون للترحیب بعودة جمیع الطالب إلى المدرسة 

ھو أفضل طریقة األساسي شھرا. إن إعادتھم شخصیاً وإحاطتھم بالمربین المھتمین والدعم  18ألول مرة منذ أكثر من 
 .ن جدید في البیئات االجتماعیة ذات األھمیة الحاسمة لتنمیتھملمساعدتھم على البدء في الشفاء والنمو واالنخراط م

 
ً  تخفیفیةوالعائالت الذین یعانون من ظروف یمكن للطالب  في األكادیمیة  التسجیل على االنترنت ویریدون البقاء افتراضیا

عبر  االفتراضیة فیالدلفیا أكادیمیة من المھم أن نفھم أن . (PVA) لمنطقة التعلیمیة في فیالدلفیاعبر االنترنت ل االفتراضیة
 طالب ولن یظل. 2020الذین شھدھم منذ مارس  عبر االنترنت مختلفة جدا عن طالب التعلیم االفتراضي  PVAاالنترنت
مسجلین في مدرستھم الحالیة أو یتلقون تعلیما منھا. وسوف ینخرطون في التعلم المستقل   PVA االفتراضیة فیالدلفیا أكادیمیة

% وفقاً لجدولھم الخاص باستخدام موارد التعلم التي یوفرھا مدرس معین. وبدال من المشاركة في األنشطة الریاضیة 100بنسبة 
الحالیة ، سیشارك الطالب في األنشطة الخارجة  أو األنشطة الخارجة عن المنھج الدراسي في مدرستھم الشخصيبالحضور 

 فیالدلفیا أكادیمیةاألسر المھتمة ب/ألولیاء األمور. ویمكن PVA  االفتراضیة فیالدلفیا أكادیمیة تقدمھاعن المنھج التي 
 في تسجیللل الزمنیة نافذةال. الدخول نموذجلتعلم المزید واستكمال  philasd.org/pvaالموقع أن تزور PVA االفتراضیة

 2االثنین ، و ھي من  2022-2021لمدة أسبوعین للسنة الدراسیة  تكون  PVA   االفتراضیة فیالدلفیا أكادیمیة
على النظر بعنایة  على االنترنت وأشجع أي أسرة مھتمة بھذا الخیار االفتراضي .آب/أغسطس 13إلى الجمعة ،  آب/أغسطس

 .تحدد أفضل خیار لطفلھا ألنھافي جمیع المعلومات 
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