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ي فيالدلفيا 
 

 ،أعزاءي أهالي وعائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية ف

 

أوالً، أشكركم على صبركم ومرونتكم أثناء عملنا من خالل التأثيرات العديدة التي خلّفها الطقس العاصف باألمس على عملياتنا 

في المنطقة التعليمية. لقد تمت مشاركة اتصاالتنا في وقت سابق اليوم في وقت متأخر عما كنا نود ونعتذر عن أي إزعاج قد 

ى العلم أن القرارات اتخذت بناًء على أفضل المعلومات المتاحة في ذلك الوقت، كما تم وضع لك لعائالتنا. يُرجذتتسبب به 

خطط لدعم الموظفين والطالب الذين كانوا بالفعل في طريقهم إلى المدارس، فضالً عن الطالب الذين كانوا في وقت الحق في 

 مراحل بدء الدراسة.  

 

اإلضافية المتعلقة بالعمليات المدرسية مع عائالتنا في أسرع وقت ممكن. إليك ما هدفنا في هذا الوقت هو مشاركة المستجدات 

 يمكنك توقعه لليوم والغد: 

 سبتمبر  2لليوم، الخميس، 

سوف تنصرف كل المدارس في الوقت الطبيعي. وسوف يظل كل العاملين في المدارس إلى أن يتم اصطحاب أو  ●

 انصراف كل الطالب بأمان.

يتم إلغاء كل األنشطة التي تتم بعد المدرسة.  وهذا يشمل الممارسة، واأللعاب، واألنشطة الخارجة عن المناهج  ●

 الدراسية، والرعاية بعد المدرسة. 

أّكدت سبتا أنهم في هذا الوقت سيواصلون توفير دعم النقل عبر كل مناطق المدينة، باستثناء مناطق  رجاء الحظ: ●

مانايونك وروكسبوروه المعرضة للفيضانات.  ينبغي على جميع العائالت والموظفين توقع تأخير الحافالت الصفراء 

 طوال الفترة المتبقية من اليوم.   SEPTAو

مباشرة مع العائالت حول االنصراف من المدارس التالية في المناطق المعرضة سيتواصل موظفو المدرسة  ●

للفيضانات: مدرسة شمونت االبتدائية ومدرسة كوك ويساهيكون ومدرسة آمي نورث ويست ومدرسة توماس ميفلين 

ة في ذلك واألكاديميات في روكسبورو ومدرسة والتر ب. سول الثانوية. وقد أكدت سبتا أن خدماتها ستكون متاح

 الوقت لدعم النقل اآلمن للطالب والموظفين.

إلى المنزل معهم اليوم وتوفر للطالب  Chromebookيجب أن تضمن جميع المدارس أن الطالب يأخذون أجهزة  ●

 المطلوب لدعم التعلم الرقمي غداً.   Zoomأو  Googleرابط 
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 سبتمبر  3للغد، الجمعة، 

 طرق واآلثار األخرى الناجمة عن العاصفة ال يتوقع أن تتحسن بحلول الغد.  وبالتالي: قد شاركت المدينة في أن ظروف ال

%. سيتم إغالق المباني المدرسية ولن يكون 100ستشارك جميع مدارس المنطقة التعليمية في التعلم الرقمي بنسبة  ●

 الشخصي.  هناك تدريس أو تعليمبالحضور

لتخطيط الدروس  مياإلطار األكادي وسيواصل المعلمون استخدام الزمنية هنا سيتوافق التدريس مع الجداول ○

 وتنفيذها. 

وسوف ينضم الطالب الذين يشاركون في التعلم من الحجر الصحي إلى دورة الدراسة بمدرستهم أو فصلهم ليوم  ●

 الجمعة.

يتم إلغاء كل األنشطة التي تتم بعد المدرسة.  وهذا يشمل ممارسة األلعاب واألنشطة خارج المناهج الدراسية  ●

 والرعاية بعد المدرسة. 

شارع برود، ومن المتوقع أن يعمل الموظفون عن  440ما سيتم إغالق مركز التعليم في المنطقة التعليمية عند ك ●

 بُعد.

 

إن تأثير العاصفة على مدينتنا بأكملها هو موقف يتطور باستمرار.  وسوف نظل على اتصال وثيق مع كل الوكاالت الرئيسية 

المعلومات والتحديثات كلما دعت الحاجة إلى ذلك مع االستمرار في مراقبة في مدينة فيالدلفيا، وسوف نقدم المزيد من 

 تأثيرات العاصفة.  شكًرا لكم على التزامكم المستمر ودعم طالبنا ومدارسنا في هذا الوقت. 

 مع خالص التقدير، 

  

 منطقة فيالدلفيا التعليمية  

 مكتب االتصاالت 

 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1dgF-ZFUB9MKs7imv5Q6EUzf5-e44DNtXQ3sxv39aSOc/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1dgF-ZFUB9MKs7imv5Q6EUzf5-e44DNtXQ3sxv39aSOc/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1dgF-ZFUB9MKs7imv5Q6EUzf5-e44DNtXQ3sxv39aSOc/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jJ-RG6xPBm8zDoImkFl8jbBR4cpcEsgbKWuiLVOqyM0/edit

