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 ،أعزائي أولیاء األمور والعائالت في مقاطعة فیالدلفیا التعلیمیة

 
شركة و 234لم یتم التوصل إلى اتفاق جدید بین نقابة عمال النقل المحلیة  لو حول خطط االستعداد لدینا تحدیثًا مھًماإلیك  نرسل
تشرین الثاني  1 ،یوم االثنین الذي یمكن أن یبدأوفي حال حدوث إضراب موظفي سیبتا أكتوبر،  31بحلول األحد  للنقلسیبتا 

فإننا   ،التوصل إلى اتفاقبات ستستمر و(نوفمبر). ھذا ال یعني أن اإلضراب سیحدث. في حین أن سیبتا متفائلة بأن المفاوض
 نرغب في مشاركة خططنا في حالة انقطاع الخدمة. 

 
 الدوام المدرسي

إن الذھاب إلى المدرسة  .مفتوحة للتعلم الشخصي في ھذا الوقت) SDPستظل جمیع مدارس منطقة فیالدلفیا التعلیمیة ( 
وخدمات الدعم التي یحتاجون إلیھا اآلن أكثر من أي وقت مضى من   المجتمعبوجود والشعور   االستقرارشبابنا  یمنحشخصیًا 

تعد مدارسنا مالذًا آمنًا آلالف الطالب الذین    ، اآلن أكثر من أي وقت مضى  . ةواألكادیمی ةوالعاطفی ةاالجتماعی الصحةأجل 
 على مجتمعاتنا.   یعانون من اآلثار الحقیقیة للغایة لزیادة عنف السالح والصدمات األخرى التي تؤثر

 
 مكاتب المقاطعات

ألوقات  وفقًا  ،)N. Broad Street 400(بما في ذلك تلك الموجودة في  ،)SDPمنطقة فیالدلفیا التعلیمیة (ستعمل جمیع مكاتب 
 . المعتادة الدوام

 
 طاقم المدرسة 

حتى أولئك الذین   ،المبكرة إلى أن غالبیة موظفیناإن توفیر عملیات مدرسیة آمنة ومنظمة ھو أولویتنا القصوى. تشیر التقاریر 
العمل حتى تظل مدارسنا ومكاتبنا مفتوحة لطالبنا وعائالتنا. الخطط   إلى الحضورسیكونون قادرین على  ،سیبتایعتمدون على 

دعم المعلمین وموظفي المكتب المركزي   وإرسال موظفین من قسمفي كل مدرسة یومیًا  الموظفین شؤونلمتابعة جاریة 
 إضافي.  دعملمدارس محددة قد تحتاج إلى 

 
 المواصالتخدمات 

في خضم نقص   ،سیستمر الطالب الذین تم تعیینھم حالیًا في طریق الحافالت أو الشاحنات في تلقي خدمات النقل. لسوء الحظ
  مكننا توفیر وسائل النقل للطالب الذین لم یتم تعیینھم حالیًا في طریقال ی ،الذي یعطل بالفعل عملیات منطقتنا المحلیینالسائقین 
الطالب نظًرا ألن المزید من المركبات ستكون على   للحافالت المخصصة لنقل ا. یجب أن تتوقع العائالت تأخیرً الحافالت

األولویة لسالمة طالبنا  یعطون. نطلب منك التحلي بالصبر مقدًما ألن سائقینا شركة سیبتاالطرق في حالة حدوث إضراب في 
 . 215-400-4350یرجى االتصال على  ،طفلك طوال الیوم عربة نقلوغیرھم على الطریق. لطرح أسئلة حول حافلة أو 

 
 عرض حضور الطالب

الیوم وكل یوم كجزء حیوي من رفاھھم االجتماعي  نتوقع من جمیع الطالب االستمرار في الذھاب إلى المدرسة شخصیًا طوال  
موظفي شركة من المتوقع أن یقوم الطالب الذین ال یستطیعون االلتحاق بالمدرسة شخصیًا أثناء إضراب والعاطفي واألكادیمي. 

لمھامھم والمشاركة في التعلم غیر المتزامن (المستقل) یومیًا.   Canvasأو  Google Classroomبتسجیل الدخول إلى   سیبتا
وتواصل مع مدرسة طفلك   ،إذا لزم األمر Google Classroomكیفیة تسجیل الدخول إلى   المفید  الرابطیمكنك استخدام ھذا 

إلى غیاب بدون  بشأن الدعم اإلضافي الذي قد یكون متاًحا. سیؤدي عدم تسجیل الدخول یومیًا واستكمال المھام في الوقت المحدد
 .عن بعد ولن یتمكن الطالب من تسجیل الدخول إلى فصولھم  ،(حضوري وعبر االنترنت)  عذر. لن یتم تقدیم التعلم المختلط

 

https://docs.google.com/document/d/1w5Ib-I2ivLU9rT3o_mxBShMF-bkzxdV1G-WHWl2Bjvs/edit
https://docs.google.com/document/d/1w5Ib-I2ivLU9rT3o_mxBShMF-bkzxdV1G-WHWl2Bjvs/edit


 
 وجبات الطالب

كل یوم دراسي. سیستمر تقدیم وجبات اإلفطار  في سیستمر جمیع الطالب في الحصول على وجبات مجانیة ومغذیة وموثوقة 
نوفمبر، ستتمكن أسر الطالب المسجلین الذین   3والغداء لجمیع الطالب الذین یذھبون إلى المدرسة شخصیًا. ابتداًء من األربعاء 

ة الحصول على مجموعات وجبات جاھزمن  موظفي شركة سیبتاال یستطیعون الذھاب إلى المدرسة شخصیًا بسبب إضراب 
في جمیع أنحاء المدینة. ستحتوي مجموعات الوجبات على خمس مدرسة  12في  التي تقعتوزیع الكل أسبوع في أحد مواقع 

وتناول الطعام. یمكن االطالع  تسخینھاالطالب  حیث یستطیعوجبات إفطار وخمس وجبات غداء یمكن تخزینھا في الثالجة 
ظھًرا  2ظھًرا حتى  1صباًحا ومن  10صباًحا حتى الساعة   9اء من الساعة التي ستعمل كل أربع ،على قائمة مواقع التوزیع

  ،بسجالت مفصلة لتوزیع الوجباتاالحتفاظ منھا  نظًرا ألن المنطقة مطلوب. philasd.org/septastrike على الرابط 
ورقم الھویة من أجل استالم مجموعات الوجبات  مقاطعة فیالدیلفیا التعلیمیةطفلھم ومدرسة  فستحتاج العائالت إلى تقدیم اسم

 األسبوعیة. 
 

 واإلنترنت Chromebookأجھزة 
فتأكد من االتصال بمدرسة طفلك للحصول على   ،الخاص بطفلك ال یعمل أو یحتاج إلى إصالح Chromebookإذا كان جھاز 

للحصول على معلومات حول مراكز الدعم الفني والخطوط الساخنة   Chromebookصفحة ویب دعم  بدیل أو قم بزیارة 
إذا كنت بحاجة إلى معلومات حول خدمات اإلنترنت   خیارات الوصول إلى اإلنترنت للعائالت یضا زیارة لدینا. یمكنك أ

 أو المجانیة. منخفضة التكلفة

 

 برامج ما قبل المدرسة وبعدھا 
مدرسة وبعدھا كما ھو مخطط لھ في ھذا الوقت. یرجى االتصال بمدرسة طفلك بشأن أي أسئلة  ستستمر جمیع برامج ما قبل ال

 محددة.  
 

 ألعاب القوى
قید   موظفي شركة سیبتاإذا كان إضراب  ،نوفمبر 19الذي یبدأ في  ،سیتم توفیر معلومات إضافیة حول موسم الریاضات الشتویة

 التنفیذ في ذلك الوقت. 
 

سنزودك بتحدیث  .philasd.org/septastrike یمكن العثور على ھذا والمزید من المعلومات حول خطط االستعداد لدینا على
أكتوبر. یمكنك أیًضا الحصول على معلومات محدثة  31 ،آخر عن حالة المفاوضات وأي تفاصیل إضافیة عن خططنا یوم األحد 

  KYWمحطة الرادیو (االستماع إلى  و phila.gov وموقع مدینة فیالدلفیا على اإلنترنت في septa.org زیارة عن طریق
Newsradio 1060 AM(، األمور بالمنطقة التعلیمیة على الرقم  االتصال بالخط الساخن ألولیاء  أوINFO-400-215. 

 
ھو أمر آخر سنجتازه معًا. في حالة   موظفي سیبتاوإمكانیة إضراب  الكثیر من التحدیات شكلال شك أن ھذا العام الدراسي قد  

بأمان ھي مدارسنا  تشغیلیرجى العلم أن االھتمام باحتیاجات طالبنا وعائالتنا وموظفینا بینما نواصل  ،ضراباإلحدوث 
 ھذا الوباء. فترة كما كان الحال طوال  ،أولویتنا القصوى 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر، 
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