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  2021أكتوبر/تشرين األول  25

 

 ،أعزاءي أهالي وعائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا

 

لم يتم التوصل إلى اتفاق  إذاعلى اإلذن باإلضراب  234، صوت أعضاء اتحاد عمال النقل المحلي  أكتوبر/تشرين األول 24في يوم األحد 

هذا يعني أن  .يحدثوف س SEPTAيبتا س أن اضراب هذا ال يَْعني. أكتوبر/تشرين األول 31األحد عقد جديد قبل انتهاء عقدهم الحالي 

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ومن المتوقع أن تستمر  تشرين الثاني/نوفمبر 1ابتداء من يوم االثنين ،  إضرابعمال سيبتا يمكنهم تنظيم 

 .د هذا األسبوعالمفاوضات بشأن العق

 

في  SEPTAيبتا سالذين يعتمدون على  على اآلالف من طالبنا وموظفينا SEPTAيبتا سسيؤثر أي تعطيل في الخدمات المقدمة من 

 :أولويتين لنا اآلن تتلخص في أهمالوصول إلى مدارسنا ومكاتبنا ومنها كل يوم. إن 

 ،ةمع القادة المحليين وقادة الواليالجارية  SEPTAيبتا سلمفاوضات مواصلة الدعوة إلى اتخاذ قرار بعدم اإلضراب  (1

 .اإلضراب حدوث علم والدعم لجميع الطالب في حالةالتخطيط لضمان استمرار الت (2

 

نسعى إلى الحفاظ بأمان على أكبر عدد  ونحن هناك العديد من العوامل التي يجب أن ننظر فيها لكي نسترشد بها في اتخاذ قرار نهائي 

قل للموظفين الذين قد فهم ما يمكن أن نقدمه من مساعدة في مجال النالشخصي.  بالحضور مفتوحة للتعلمممكن من المباني المدرسية 

يحتاجون إلى مساعدة للوصول إلى العمل ومنه ، وما هو الدعم اإلضافي الذي يمكن أن نقدمه لضمان تغطية كافية للموظفين في المدارس 

في سائقين . ومن المؤسف أنه في خضم النقص في الاليس إال بعضا منه SEPTAيبتا سالتي تعتمد فيها نسبة أعلى من الموظفين على 

، لن يكون من الممكن توفير الدعم في مجال النقل الطالبي لجميع الطالب الذين المنطقة التعليمية الذي يعرقل بالفعل عملياتنا في و البالد

 .يحتاجون إليه أثناء اإلضرابوف س

 

. وحتى ذلك أكتوبر/تشرين األول 28إضراب في موعد أقصاه يوم الخميس ،  حدوث هدفنا هو إبالغ األسر بخططنا المفصلة في حالة

مستجدات للحصول على آخر . عبر االنترنت الحين ، يرجى البقاء بأمان ومواصلة التخطيط إلمكانية العودة إلى التعلم االفتراضي

 المعلومات عن تخطيطنا لالستعداد ، والوصول إلى اإلنترنت بدون تكلفة أو بتكلفة منخفضة ، وإصالح أو استبدال أو دعم كروم بوك

Chromebook يرجى زيارة الموقع ،  .philasd.org/SEPTAstrike 

 

هذا األسبوع حتى يتمكن طالبنا وعائالتنا  SEPTAيبتا س لىبالنسبة ا ويحدوني أمل حقيقي في أن يتم التوصل إلى اتفاق عقد جديد

 .وموظفونا ومدينة فيالدلفيا بأسرها من تجنب أي قدر إضافي من عدم اليقين أو القلق
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