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  2021 تشرين األّول /أكتوبر 1

 

 أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا، 

 

حول تحديات نقص السائقين التي ال نزال نواجهها، والتدابير اإلضافية  مستجداتسة، أردنا مشاركة ادرونحن نبدأ هذا الشهر التالي من ال

 السالمة المدرسية.التي نقوم باتخاذها لدعم 

 

 جمع النفايات في المدارس

جمع النفايات المسؤول عن تفريغ حاويات القمامة المدرسية، مما أدى إلى  تعهدملكما تعلمون، فإن نقص السائقين قد أثر على جودة خدمة 

مة من خالل فائض كبير من النفايات في العديد من مدارسنا. باإلضافة إلى العمل مع بلدية المدينة لضمان الوصول إلى حاويات القما

ي إزالة السيارات المركونة بشكل غير قانوني واستخدام فريق الصيانة لدينا لنقل النفايات الزائدة مؤقتًا إلى حاويات إضافية تم وضعها ف

إضافيين يركزون على الحفاظ على المناطق المحيطة بحاويات القمامة خالية  ينتعهدماآلن خمسة  قمنا اآلن بتوظيفجميع أنحاء المدينة، 

أكتوبر/تشرين  15جمع النفايات األصلي التابع لنا يتوقع أن يعود إلى سعة الخدمة الكاملة بحلول  تعهدمضى. ويسعدنا أن نبلّغ بأن من الفو

جمع النفايات للمساعدة في الحد من أي خطر في ي تعهدماألول لدعم جهود التنظيف. وسوف نواصل العمل على تحديد مزيد من 

 ودعم المدارس النظيفة والصحية. المستقبل من تراكم النفايات،

 

 نقل الطالب

ال يزال نقص السائقين يعطل بشكل كبير خدمات النقل الطالبية لدينا وكذلك خدمات المدارس وغيرها من الصناعات في مختلف أنحاء 

د سوف تتطلب منا قريباً أن البالد.  ولكن من المؤسف أن من الواضح أن هذه ليست مجرد قضية قصيرة األمد، بل إنها قضية طويلة األم

.  وفي الوقت ةمحدودال نانتخذ بعض الخيارات الصعبة حتى يتسنى لنا أن نقدم خدمة جديرة بالثقة للطالب الذين نستطيع خدمتهم بموراد

برنامج السعر الثابت في برنامج   نفسه، نواصل استكشاف جميع الخيارات الممكنة.  إذا كنت قادراً على ذلك، يرجى التفكير في التسجيل

شهريًا للعائالت المؤهلة التي تختار نقل  اً دوالر 300$-150يدفع $ي ذوال Rate Program Parent Flat    ولياء األمورأل

مبر/تشرين المسجلون بالفعل في البرنامج أن يحصلوا على الدفعة األولى في نوف أولياء األمورأطفالها من وإلى المدرسة.  يمكن أن يتوقع 

 الثاني. 

 

 الصحة والسالمة 

مجلس الالذي أسنده و 19-الخاص باللقاح كوفيد موظفي المنطقةالزام الخاص ب الثالثين من سبتمبر/أيلول بمثابة الموعد النهائييوم كان 

بالكامل مرة واحدة في  المطعمينجميع الموظفين  فحصيستمر وف ، ستشرين األّول /أكتوبر 4اعتباًرا من يوم االثنين ، . يالمدرس

 األسبوع.مرتين في  فحصاألسبوع ، بينما سيُطلب من الذين تم تطعيمهم جزئيًا أو غير الملقحين الخضوع لل

 

 طبقات األمان المتعددة  من  طبقتينللموظفين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل هما مجرد بالنسبة  واالختبارات الموسعةاللقاح االلزام بإن 

 المساعدة في دعم المدارس الصحية من خالل:  مة كل شخص في مدارسنا ومكاتبنا.  يمكنكيالقائمة لدعم رفاه

 

 بارتداء الكمامات الخاصة بهم وغسل أيديهم بشكل متكرر، متذكير أطفالك ●

ً  مإبقاء طفلك ● -كورونا كوفيد فيروسمرض ثبتت إصابته مؤخًرا ب أو كان على اتصال بأي شخص في المنزل إذا كان مريضا

19 ، 

لمساعدتنا في تحديد   5vax@philasd.org  على الموقع إلى مكتب خدمات صحة الطالب متلقيح طفلك اثباتإرسال  ●

 جون إلى الحجر الصحي في المستقبل، األشخاص الذين قد يحتاجون إلى الحجر الصحي أو ال يحتا
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العثور على مزيد من  معاًما أو أكثر.  يمكنك 12الذي يبلغ من العمر  مأو طفلك مأنت ملم يتم تطعيمك ، إذاعلى التطعيم  الحصول ●

وعلى الموقع   .phila.govwww لى الموقعالمعلومات حول اللقاح ومكان الحصول على التطعيم ع

www.vaccines.gov 

 

 سنشارك المزيد من المستجدات قريبًا. شكًرا لكونكم شريًكا رائعًا في تعليم طفلكم.

 

 مع خالص التقدير، 

  

 

  

 منطقة فيالدلفيا التعليمية  

 مكتب االتصاالت 
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