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17مارس 2022
أعزائي أولياء األمور والعائالت في المنطقة التعليمية لفيالدلفيا،
بالتوافق مع أهداف وضوابط الحماية في المنطقة التعليمية لفيالدلفيا ،نحن نسعى باستمرار لخلق ظروف تعليمية تمكن جميع
الطالب من النجاح .في خريف عام  ،2021وكجزء من استراتيجية أكبر لتهيئة هذه الظروف  ،بدأت المنطقة نهجها التدريجي لتوحيد أوقات
البدء واالنتهاء اليومية في مدارسنا .تم تصميم توحيد أوقات الجرس لتقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الطالب في الحافالت ،والمساعدة في
ضمان وجود الحافالت في الوقت المحدد في كثير من األحيان ،والسماح بالتنظيف المستمر للمناطق ذات اللمس العالي في الحافالت بين
المسارات .يعمل هذا الجهد على تحسين تجربة النقل الشاملة لطالبنا ،حتى مع استمرارنا في مواجهة نقص سائقي الحافالت على مستوى
البالد.
كما تمت مناقشته في المنتديات السابقة خالل العام الدراسي  2021-2020و  ، 2022-2021فقد بدأنا في تنفيذ جدول الحافالت من
 3مستويات .في بداية العام الدراسي  ، 2022-2021بدأنا في مواءمة المدارس مع المستويات الثالثة وقمنا بإجراء تغييرات جوهرية على
مدارس رياض األطفال – الصف  . 8نجري هذا الخريف تعديالت إضافية على الجدول الزمني للعام الدراسي  .2023-2022بد ًءا من هذا
الخريف ،ستتحول جميع المدارس الثانوية بالمنطقة ،باستثناء أربع مدارس يجب أن تتوافق جداولها مع المؤسسات الشريكة  ،إلى
الساعة  9:00صباحًا وقت البدء  -بما في ذلك المدارس الثانوية التي تشمل الصفوف المتوسطة .ستحافظ برامج ما قبل رياض األطفال
الموجودة في المدارس الثانوية على جدولها الزمني الحالي .ستحافظ جميع المدارس االبتدائية األخرى  -المدارس التي تخدم من صف
ماقبل الروضة حتى الصف الثامن  -على جداول الجرس الحالية .تم اتخاذ هذا القرار بناء على تعليقات المجتمع التي تم جمعها في ربيع عام
 ،2021والبحث من األكاديمية األمريكية لطب األطفال والذي يوضح أن أوقات البدء الالحقة لطالب المدارس الثانوية تمكنهم من الوصول
إلى المدرسة بشكل أكثر تنبيها وجاهزا للتعلم .باإلضافة إلى ذلك ،نظرا ألن غالبية طالب المدارس الثانوية لدينا مسؤولون عن شق طريقهم
الخاص إلى المدرسة ،فإن أوقات البدء في وقت الحق تعزز السفر اآلمن في الصباح وبعد الظهر.
أنت مدعو لحضور واحد من أربعة منتديات مجتمعية افتراضية قادمة حيث سنغوص بعمق أكبر في هذه التعديالت ونمنحك
فرصة لتزويد المنطقة بتعليقات حول الدعم الذي قد تحتاجه العائالت أثناء التخطيط المستقبلي للعام الدراسي  2023-2022مثل نتيجة
لتعديالت جدول الجرس.
الثالثاء  22مارس ( 2022سيتم ترجمة الجلسات إلى لغة الماندرين والبرتغالية واإلسبانية)

يرجى التسجيل لحضور جلسة  1:00مساء هنا
● 1:00مساء  2:00 -مساء:
● 7:00مساء حتى  8:00مساء :برجاء التسجيل لحضور جلسة  7:00مساء هنا
االثنين  28مارس ( 2022سيتم ترجمة الجلسات إلى لغة الماندرين والبرتغالية واإلسبانية)
● 11:00صباحا حتى  12:00ظهرا :يرجى التسجيل لحضور جلسة  11:00صباحا هنا
● 6:00مساء إلى  7:00مساء :يرجى التسجيل لحضور جلسة  6:00مساء هنا

ستتاح للعائالت أيضا الفرصة إلكمال استطالع موجز عبر اإلنترنت بشأن جدول الجرس  2023-2022الذي سيكون متاحا بتسع
لغات .سيتضمن االستطالع أسئلة حول الدعم الذي قد تحتاجه العائالت عندما نخطط للعام الدراسي  .2023-2022سيتم نشر
االستبيان عبر اإلنترنت بعد منتديات المجتمع في  28مارس  ،وستتم مشاركة الرابط في ذلك الوقت.
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نحن ندرك أن تغيير أوقات البداية والنهاية يمكن أن يمثل تحديات للعائالت  ،ونظل ملتزمين بتقديم الدعم للعائالت حيثما أمكن
ذلك .سنستمر أيضا في إبالغ التحديثات مبكرا وفي كثير من األحيان حتى تتمكن من إجراء أي ترتيبات عائلية الزمة في وقت
مبكر لضمان أن يتمكن طفلك من الذهاب إلى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم بما يتماشى مع هذا الجدول الزمني الجديد.
أشجعك على زيارة الموقع اإللكتروني لمنطقة فيالدلفيا التعليمية على أساس منتظم للحصول على أحدث المعلومات.
شكرا لك.
بإخالص،
إيفلين
إيفلين نونيز  ،دكتورة في التعليم .
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