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 أعزائي أولياء األمور والعائالت في مقاطعة فيالدلفيا التعليمية ،

 

، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المدرسة الليلة  2023-2022التقويم األكاديمي للعام الدراسي أكتب اليوم لمشاركة 

 الماضية ، ولدعوكم لمشاركة أفكاركم في العديد من االستطالعات المهمة التي ستساعدنا في إرشاد عملية صنع القرار لدينا في  

 األشهر المقبلة.

 

  2023-2022العام الدراسي التقويم األكاديمي 

المتطلبات المحلية ويوفر الوقت اإلضافي الذي  ولقد استغرقنا وقتًا إضافيًا هذا العام لتطوير تقويم يلبي جميع متطلبات الوالية 

أهداف مجلس يحتاجه معلمونا للمشاركة في التعلم المهني ، وتعزيز ممارساتهم التعليمية وتسريع تعلم الطالب بما يتماشى مع 

 29سيكون اليوم األول من المدرسة للطالب من الروضة حتى الصف الثاني عشر هو اإلثنين . الحماية ضوابطاإلدارة و

 .مبكر لمدة ثالث ساعات لرياض األطفال فقط خروج ، مع  2022أغسطس 

 

كجزء من التزامنا بتعميق مشاركتنا مع عائالتنا في عملية تطوير التقويم ، ستتم دعوتك   في وقت الحق من هذا الربيع ،

. 2025-2024و  2024-2023لالنضمام إلينا إلجراء محادثات للمساعدة في إبالغ التقويمات األكاديمية للسنوات الدراسية 

 .يرجى ترقبوا المزيد من المعلومات حول هذه الجلسات القادمة

 

 

 2022 الميزانية المشاركة في  استبيان  اآلن!مباشر 

 في هذا العام الدراسي ، استثمرنا مئات الماليين من دوالرات اإلغاثة الفيدرالية اإلضافية من قانون خطة اإلنقاذ األمريكية

(ARPA)  المستندة إلى مدخالتك من استطالع  االستثمارات،للقيام باستثمارات كبيرة في مدارسنا وطالبنا. تم دعم هذه

المشاركة في الميزانية العام الماضي: المزيد من برامج ما قبل المدرسة وبعدها في المدارس ؛ المزيد من علماء النفس  

الطالب ؛ المزيد من مستشاري الصحة السلوكية والمتخصصين في  والمعالجين المهنيين ومعالجي النطق الذين يدعمون 

االستجابة للمناخ والصدمات في المدارس ؛ وبرامج التعلم الصيفية المحسنة. أنت اآلن مدعو للمشاركة في استطالع المشاركة  

قادم. يمكنك الوصول إلى االستبيان  للمساعدة في تحديد الجولة التالية من االستثمارات للعام الدراسي ال 2022في الميزانية لعام 

وهو متاح بلغات متعددة. يمكنك أيًضا مراجعة نتائج استطالع العام   -أبريل  8اليوم حتى  هنادقائق  10عبر اإلنترنت لمدة 

 .هناالماضي 

 

 المقترحالجرس  جدول استبيان  23-2022قريبا! 

كما أعلنا األسبوع الماضي ، بدًءا من هذا الخريف ، ستتحول جميع المدارس الثانوية بالمنطقة ، باستثناء أربع مدارس يجب أن 

بما في ذلك المدارس الثانوية التي تشمل   -صباًحا وقت البدء  9:00ع المؤسسات الشريكة ، إلى الساعة تتوافق جداولها م

عبر اإلنترنت ، ندعو اآلباء واألوصياء إلى تقديم  مارس ، سنطلق استطالًعا موجًزا  28الصفوف المتوسطة. في يوم االثنين ، 

https://www.philasd.org/calendar/academic-calendar-2022-2023/
https://www.philasd.org/calendar/academic-calendar-2022-2023/
https://www.philasd.org/goalsandguardrails/
https://www.philasd.org/goalsandguardrails/
https://www.philasd.org/arp/#survey
https://www.philasd.org/research/2021/06/03/budget-priorities-for-the-2021-22-school-year-survey-results/


 

(Arabic) 

. بدًءا من يوم 2023-2022تخطيط والتكيف مع جداول الجرس الجديدة مدخالت حول الدعم الذي قد يحتاجون إليه أثناء ال

 .هناستتمكن من الوصول إلى االستبيان  االثنين،

 

 .أشكركم على مشاركتكم

 

 بإخالص،
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https://www.philasd.org/face/

