مكتب المشرف العام
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendent
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22مارس 2022
أعزائي عائالت المنطقة التعليمية لفيالدلفيا،
أعلنت المنطقة التعليمية لفيالدلفيا اليوم إطالق عملية تخطيط المرافق ) ، (FPPمما يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤيتها
دورا حاس ًما في دعم تحصيل الطالب ،لذا يجب علينا
لجميع األطفال للوصول إلى مدرسة رائعة .تلعب المباني المدرسية ً
التخطيط بشكل مدروس واستباقي ليس فقط للمباني المدرسية الجديدة ولكن أيضًا لما يجب القيام به مع المباني المدرسية الحالية
حتى يتمكن الطالب من الوصول إلى بيئات التعلم التي تثير اإلبداع وتدعم البرامج األكاديمية ،وتلبية احتياجات التعلم في القرن
الحادي والعشرين.
تبدأ العملية بتقييمات مكثفة على مستوى المدرسة ،بقيادة خبراء الصناعة ،والتي توفر معًا نظرة استراتيجية على مستوى النظام
على المباني والبرامج المدرسية الحالية ،وكيف من المتوقع أن يتغير السكان والمجتمعات في جميع أنحاء مدينتنا في السنوات
القادمة .تُستخدم هذه البيانات لتحديد التحديات المحددة التي تواجه مباني مدرستنا أو من المتوقع مواجهتها في السنوات القادمة،
وتقديم التوصيات لمواجهة هذه التحديات كجزء من الخطة الرئيسية للمنشآت طويلة المدى للمنطقة .هذه الخطة ،التي ستكون
متاحة في ربيع عام  ،2023ستعطي األولوية لإلنفاق االستثماري الذي ينسجم مع بيئات التعلم مع تطور المجتمع والمرافق
واالحتياجات التعليمية.
تخطيط المرافق هو عملية نلتزم بالقيام بها بالشراكة مع عائالتنا ومجتمعاتنا المدرسية .لبدء جهود المشاركة لدينا ،ندعو جميع
أعضاء مجتمعنا للمشاركة في واحدة من عدة محادثات مجتمعية في الفترة من  25-10مايو  ، 2022حيث يمكنك معرفة المزيد
حول( ، ) FPPوالحصول على نظرة عامة عالية المستوى على البيانات المستخدمة في العملية  ،وتبادل األفكار حول ما يجب
على المنطقة مراعاته عند اتخاذ القرارات بشأن المرافق .للتسجيل في إحدى هذه الجلسات ومعرفة المزيد عن) ،) FPPيرجى
زيارة . philasd.org/facilitiesplanning
نتطلع إلى رؤيتك في محادثة مجتمعية قادمة.
بإخالص،
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