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اير  25  2022فبر

 

ي 
 فيالدلفيا،ل المنطقة التعليميةعائالت أعزائ 

 

ين  ي القرن الحادي والعشر
ويد جميع الطالب ببيئات التعلم فز ز ي جهودها المستمرة لب 

وصلت مقاطعة فيالدلفيا التعليمية إىل معلم بارز فز

ي اجتماعه الليلة 
ي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح. فز

 ستتعاونان مع مسؤوىلي  الماضية،الت 
ز وافق مجلس التعليم عىل عقود لمنظمتي 

ي عملية
ي  (FPP) تخطيط المرافق الجديدة المنطقة فز

 .2022مارس  22إلطالقها فز

 

ا   (FPP )عملية تخطيط المرافق عدت
ً
ي الخطة   مكون

اتيجيةمهًما فز للمنطقة لتقديم حلول ملموسة لمرافق المدارس وتحديات  االسب 

ي المجتمع 
نت فز ستطلب المنطقة تعليقات من   والتواصل،االستخدام. من خالل مشاركة البيانات والمشاركة الشخصية وعبر اإلنب 

توصيات نهائية سيتم تقديمها  مجتمع المدرسة بشأن الخيارات العادلة لمستقبل بيئات التعلم الخاصة بها. ستؤدي هذه الخيارات إىل 

ي ربيع عام 
ي نهاية  ،2023إىل مجلس اإلدارة فز

ي طويل األجل  المطاف،وإبالغ الخطة الرئيسية للمرافق بالمنطقة فز اتيجر وهي مسار اسب 

ز جميع مساحات التعلم باألدوات. والموارد ال ي المرافق وضمان تجهب 
ي يحتاجها  إىل األمام لتحديد أولويات اإلنفاق االستثماري فز

ت 

 .الطالب للنجاح

 

يمكن   التقييمات،واستنادا إلى تلك  . سيجري تقييم جميع المجتمعات المدرسية كجزء من العملية المقبلة،وخالل األشهر الثالثة عشر 

جهود المشاركة   WXY   استوديوهات دستقو .نهائيةللمدارس بعد ذلك أن تشرع في محادثات يقودها ميسرون تهدف إلى تقديم توصيات 

دعًما استراتيجيًا لالتصاالت إلبقاء مجتمعات   )  Skai Blue Media )شركة سكاي بلو المجتمعية الواسعة النطاق بينما ستوفر

 ال العملية. المدارس على اطالع طو

  

 

ز ظروف المنشأة عبر المنطقة وتوفب   FPPتعمل عملية تخطيط المرافق الجديدة  عىل توسيع نطاق العمل الجاري بالفعل لتحسي 

ي إطار المراجعة الشاملة للتخطيط   لجميعبيئات تعليمية عادلة 
ي بدأت فز

ي عىل عملية المشاركة المجتمعية الت 
الطالب. كما أنه يبتز

ي عام CSPRالمدرسي )
ا فز
ً
 . COVID-19 بسبب جائحة 2020( وتحل محلها ، وهي مبادرة تم إيقافها مؤقت

 

ي 
وع   مارس،عند اإلطالق الرسمي فز ي ذلك جدو  كاملة،سيتم إصدار خطة مشر

ي سيتم فيها  بما فز
وع مع التواري    خ الت  ي كامل للمشر

ل زمتز

والبقاء  (FPP) إصدار البيانات باإلضافة إىل تفاصيل حول عملية مشاركة المجتمع. لمزيد من المعلومات حول عملية تخطيط المرافق

وع،عىل اطالع دائم    . philasd.org/facilitiesplanning.قم بزيارة بالمشر

 

 بإخالص،
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