Flyer
نظرة عامة على السنة الدراسية  2022-2021في لمحة
المنطقة التعليمية في فيالدلفيا متحمسة ومستعدة للترحيب بأمان بجميع الطالب الذين يعودون إلى المدرسة من أجل التعلم بالحضور
الشخصي  ،وبعضهم ألول مرة منذ أكثر من  18شهرا .نعتقد أن الترحيب بالطالب الذين يعودون إلى فصولنا الدراسية شخصيا ً
وإحاطتهم بالمعلمين المهتمين وتقديم الدعم األساسي هو أفضل طريقة لمساعدتهم على الشفاء والنمو األكاديمي واالنخراط من جديد في
البيئات التعليمية واالجتماعية التي تعتبر بالغة األهمية لتنميتهم.
هذا ما يمكن أن تتوقعه عندما تعيد المدارس فتح أبوابها

(قابلة للتغيير بنا ًء على ظروف كوفيد)19-
اليوم األول للمدرسة

الثالثاء  31 ،أغسطس /آب لجميع الصفوف

تنسيق التعلّم

يوم كامل الدوام  ،التعليم بالحضور الشخصي  5أيام في األسبوع

ستكون روضة األطفال ½ يو ًما للدوام من  31أغسطس /آب الى  8سبتمبر/
أيلول .المدارس تكون مغلقة في  6و  7سبتمبر /أيلول
الحضور

من المتوقع أن يحضر جميع الطالب الفصل الدراسي في الوقت المحدد  ،كل
يوم.

الفحص الصحي

يُطلب من الموظفين واألسر تقييم أنهم أو أطفالهم ال يعانون من األعراض قبل
دخولهم المدارس ومكاتب المنطقة التعليمية.

األقنعة (الكمامات) وتغطية الوجه

مطلوبة للطالب والموظفين المطعمين و غير المطعمين ؛ التي تقدمها
المدارس.

محطات تعقيم اليد بدون لمس

يتم اإلبقاء عليها في كل مدرسة

فحص كوفيد19-

الطالب :الفحص متاح على الموقع للطالب الذين يحملون أعراض شبيهة
بالكوفيد خالل اليوم.
الموظفون :االستمرار في فحص كل موظف مرة في األسبوع ؛ قد يتكيف
ذلك على مدار السنة.

األلعاب الرياضية/فنون المسرح

فحص اللعب/األداء :يتم فحص الرياضيين الذين يمارسون الرياضة ذات
المخاطر العالية والطالب المشاركين في فنون األداء المختارة (الفرقة
الموسيقية والجوقة) مرة الى مرتين ( )2-1في األسبوع .وقد يختار
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الرياضيون الملقحون/طالب فنون األداء االنسحاب من االختبار األسبوعي مع
إثبات التطعيم.
حاالت كوفيد 19-اإليجابية المؤكدة

التواصل :ابالغ المدارس واألسر المتأثرة
اختبار الشخص إيجابي :العزل في المنزل مطلوب لمدة  10أيام على األقل
إغالق الفصول الدراسية أوالمدارس :فقط إذا نصحت بذلك إدارة الصحة
العامة بفيالدلفيا

استمرارية التعليم

سيتلقى الطالب الذين يتم حجرهم أو عزلهم دع ًما تعليميًا أثناء تواجدهم في
المنزل.

التباعد االجتماعي

بينما سيتم تشجيع  3أقدام من المسافة حيثما أمكن  ،فإن األولوية من كل من
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  CDCو إدارة الصحة العامة
بفيالدلفيا  PDPHهي العودة الكاملة للطالب مع وجود طبقات متعددة من
األمان معمول بها.

أجهزة تنقية الهواء و السطح

في جميع األماكن التعليمية والصاالت الرياضية والكافيتريات والمكاتب

التنظيف و التعقيم

يتم تنظيف المدارس وتعقيمها قبل  31أغسطس /آب وطوال اليوم  ،كل يوم
بعد إعادة فتح المدارس.

دعم الطالب

المزيد من الدعم لمساعدة الطالب على التعامل مع الصدمات  ،والعودة إلى
يوم دراسي أكثر تنظي ًما والتقدم اجتماعيًا وأكاديميًا.
ابتدا ًء من اليوم األول  ،ستركز جميع المدارس على بناء العالقات  ،وخلق
بيئات مدرسية آمنة ومرحبة للجميع.

األنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي والرياضة

ستعود جميع األنشطة بالحضور الشخصي .يقتصر المتفرجون على األلعاب
في الهواء الطلق فقط.

نقل الطالب

تنظيف جميع الحافالت والشاحنات المدرسية بين المسارات .بطاقات سيبتا
بأجرة الطالب بدال من البطاقات األسبوعية Transpasses

خيارات التعلم عن بعد

تقدم من خالل مدرسة فيالدلفيا األكاديمية االفتراضية .تعلم مستقل .%100
الموعد النهائي للتسجيل هو  13أغسطس /آبphilasd.org/pva .

تأكد من زيارة الموقع  philasd.org/ringthebellفي كثير من األحيان للحصول على آخر المستجدات وموارد العودة إلى المدرسة.
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