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  2021 تشرين األولأكتوبر/ 19

 

 ،عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفياأهالي وأعزاءي 

 

يوم  234 ينتهي العقد الحالي لنقابة عمال النقل المحليسوف . SEPTAسيبتا كم بعض المعلومات الهامة عن اركأكتب إليكم ألش

العقد الحالي ، فمن الممكن أن  مدة لتوصل إلى اتفاق عقد جديد قبل انقضاءوإذا لم يتم ا. 2021أكتوبر/تشرين األول  31األحد 

 المنطقة التعليمية في فيالدلفياال تشارك  .تشرين الثاني/نوفمبر 1ابتداء من يوم االثنين ، عن العمل  SEPTAسيبتا  يحدث إضراب

سيكون له تأثير مدمر على تشغيل  SEPTAسيبتا  ومع ذلك، من الواضح أن اضراببشكل مباشر في مفاوضات العقد هذه.  

وهو أمر عملنا  --الشخصي لمدة خمسة أيام في األسبوع لجميع الطالب بالحضور على مواصلة التعلم المنطقة التعليمية وقدرتنا 

 لجميع الطالب هذا العام الدراسي.  هجميعاً بجد بالغ لتحقيق

 

وبينما أحترم حق أي عضو في االتحاد في الدفاع عن نفسه، فإنني آمل للغاية أن يتم تجنب هذا اإلضراب حتى نتمكن من 

تمرار في إبقاء مدارسنا مفتوحة ودعم االحتياجات االجتماعية والعاطفية واألكاديمية لطالبنا على أفضل وجه دون أي االس

انقطاع إضافي. ففي خضم العنف المتصاعد باألسلحة النارية والصدمات األخرى العديدة التي تؤثر على مجتمعاتنا مع استمرار 

مناً لآلالف من شباب فيالدلفيا.  ونحن ندعو مع قادة المدينة بال هوادة إلى التوصل إلى ، تشكل مدارسنا مالذاً آ19-وباء كوفيد

 .SEPTAمفاوضات سيبتا لبالنسبة قرار بعدم اإلضراب 

 

وفي الوقت نفسه، من األهمية بمكان أن نظل جميعاً على اطالع وأن نبدأ في التخطيط للمستقبل في حالة إضراب سيبتا 

SEPTA تشرين الثاني. لقد بدأنا بالفعل في استكشاف خياراتنا لتوفير استمرارية التعليم /ن نوفمبرعن العمل في األول م

 وخدمات دعم الطالب لطالبنا وأسرهم. 

اتنا . وقد بدأنا بالفعل استكشاف خيارللمستقبلوفي غضون ذلك ، من األهمية بمكان أن نظل جميعا على علم ونبدأ بالتخطيط 

 وإليكم ما نعرفه حتى اآلن:  .SEPTAسيبتا في حالة إضراب لتوفير استمرارية خدمات التعليم والدعم الطالبي لطالبنا وأسرنا 

للوصول إلى المدرسة ومنها.  وفي  SEPTAطالب في فيالدلفيا على  60,000يعتمد حوالي  - تأثير النقل الطالبي ●

النقص في السائقين في كافة أرجاء الوطن والذي يعطل بالفعل عملياتنا المحلية في المنطقة التعليمية، فإن توفير خضم 

 دعم النقل للطالب الذين يحتاجون إليه أثناء اإلضراب لن يكون خياراً وارداً. 

وسوف نقوم ى مدارسنا ومكاتبنا. للسفر من وإل SEPTAيعتمد العديد من موظفينا على سيبتا  -تأثير تنقل الموظفين ●

باستبيان استقصائي لموظفينا لتحديد تأثير اإلضراب على العمليات المدرسية، األمر الذي سيساعد في معرفة خياراتنا 

 للمضي قدماً. 

بتا نحن ملتزمون تماًما بضمان استمرار التعلم لجميع الطالب في حالة إضراب عن العمل في سي -استمرارية التعلم ●

SEPTA  . وفي حين أن التعليم بالحضور الشخصي هو األمثل لجميع الطالب، يُرجى معرفة أن تحديات التوظيف أو

الظروف األخرى التي قد تنتج عن اإلضراب قد تتطلب أن تتحول بعض مدارسنا أو جميعها إلى التعلم االفتراضي 

ممكنة بناًء على نتائج استبيان فريق العمل لدينا، بهدف سوف نستكشف كل الخيارات ال%.  100عبر االنترنت بنسبة 

 الشخصي بأمان ألكبر عدد ممكن من الطالب.   مواصلة التعلم بالحضور

كما ستطلع نحن ملتزمون أيًضا بالحفاظ على الدعم الحيوي لطالبنا وعائالتهم مثل الوجبات السريعة.   - دعم الطالب ●

 كيفية ومكان تقديم هذه الخدمات. نتائج استطالع آراء الموظفين على 

 



 

 

 

 

 ماذا ينبغي عليك أن تفعل اآلن  

نحن ندرك أن هناك الكثير من األسئلة التي لم يتم الرد عليها في هذا الوقت حول كيفية عمل منطقتنا التعليمية في حالة حدوث 

 التحلي بالصبر أثناء العمل بعناية عبر خياراتنا.  في غضون ذلك:  م. نطلب منكSEPTAإضراب عن العمل في سيبتا 

 يعمل أو يحتاج إلى إصالح، فتأكد من االتصال بمدرسة طفلك الخاص بطفلك ال Chromebook  إذا كان جهاز ●

للحصول على معلومات حول مراكز الدعم هذه   Chromebookصفحة دعم  للحصول على بديل أو تفضل بزيارة

 خطوط الساخنة؛ الفني وال

إذا كنت بحاجة إلى معلومات حول االتصال بإنترنت  خيارات الوصول إلى إنترنت للعائالتصفحة ويب  قم بزيارة ●

 بدون تكلفة أو بتكلفة منخفضة؛ 

 بانتظام للحصول على أحدث المعلومات.  /www.philasd.org/septastrike وقم بزيارة صفحة الويب الجديدة ●

 

 على اطالع على الموقف وخططنا بمجرد توفر المزيد من المعلومات. مسوف أستمر في إبقائك
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https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
https://www.philasd.org/septastrike/

