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 المشرف 

 

 2022أبريل  8

 

 ، فيالدلفيال التعليميةالمنطقة أعزائي عائالت 

 

 15وسيتم إغالق المدارس والمكاتب اإلدارية يوم الجمعة  األسبوع،األسبوع المقبل عطلة الربيع. سيتم إغالق المدارس طوال 

 .احتفاالً بيوم الجمعة العظيمة أبريل،

 

-بكوفيدولكن يرجى القيام بذلك بأمان. تتزايد حاالت اإلصابة  ،طاقةالنحن نشجعك على قضاء هذا الوقت في االسترخاء وإعادة 

في فيالدلفيا ويجب علينا جميعًا أن نكون يقظين للغاية للحفاظ على سالمتنا واآلخرين من حولنا. فيما يلي بعض الطرق التي   19

 أبريل:  18 االثنين،يمكننا من خاللها العمل معًا لتقليل مخاطر حدوث زيادة مفاجئة في مدارسنا عند استئناف الدروس يوم 

 

يرجى مراعاة ارتداء قناع يغطي أنفك وفمك عندما تكون في األماكن  إلزاميًا،على الرغم من أنه ليس  - قناعال ✅   

، مثل األحداث المزدحمة أو التجمعات الكبيرة. -19 كوفيد  العامة الداخلية والخارجية حيث يوجد خطر كبير النتقال

سيُطلب من جميع الطالب والموظفين ارتداء أقنعة أثناء  أبريل، 22-18 الربيع،في األسبوع الذي يلي عطلة  

. ستحدد المنطقة التعليمية بالتشاور مع إدارة الصحة العامة في فيالدلفيا بعد ذلك ما إذا كانت  المدرسة ويوم العمل

 .االختياري قناعلا تدعم العودة اآلمنة إلى 19-كوفيد ظروف

نطلب من جميع الطالب والموظفين الخضوع لالختبار قبل العودة من   - إنه مجاني  االختبار،احصل على  ✅  

أو كنت على اتصال وثيق  19 -كوفيد  ، خاصةً إذا كانت لديك أعراضكوفيد  عطلة الربيع للتأكد من أنك خاٍل من

مفتوحة األسبوع المقبل من  للمساعدة ، سنبقي مواقع اختبار األجهزة المحمولة الخمسة  -19 كوفيد بـبشخص مصاب 

 :مساءً  6صباًحا حتى  9االثنين إلى الخميس من الساعة 

● Martin Luther King High School, 6100 Stenton Ave.  

● South Philadelphia High School, 2101 S Broad Street (in the parking lot at the 

corner of Jackson and S Broad) 

● Samuel Fels High School, 5500 Langdon St. 

● Overbrook High School, 5898 Lancaster Ave.  

● Thomas Edison High School, 151 West Luzerne St. 

سيتم إغالق هذه المواقع يوم الجمعة العظيمة ولكن سيتم إعادة فتحها في األسبوع التالي وفقًا لجدولها المعتاد لبقية العام  

  .الدراسي

لم يفت األوان بعد للحصول على اللقاح أو اللقاح المعزز إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.  - اللقاحات والمعززات ✅  

من    www.vaccines.gov  أو على هنايمكنك العثور على مواقع قريبة منك على موقع مدينة فيالدلفيا على الويب 

وإدخال      )  (”Find a Vaccine Clinic Near You“خالل النقر على "العثور على عيادة لقاح بالقرب منك"

 .الرمز البريدي الخاص بك

 

https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/


 

يرجى البقاء في المنزل إذا كنت مريًضا أو كانت نتيجة االختبار  الجميع،من أجل رفاهية  - ابق في المنزل ✅  

 عن أي حاالت إيجابية على البريد اإللكتروني لكوفيدوأبلغ فريق االستجابة  إيجابية،

.coronavirusreport@philasd.org 

 يظل االختبار األسبوعي إلزاميًا في هذا الوقت - اختبار الموظفين غير الملقحين ✅  

 

فستفتح مراكز دعم اآلباء واألمهات والتكنولوجيا التابعة   إصالح،الخاص بطفلك بحاجة إلى كروم بوك  إذا كان جهاز 

نيسان )أبريل( ،   14إلى  11من االثنين إلى الخميس ، من  المقبل،لنا أبوابها خالل ساعات العمل العادية األسبوع 

 وستغلق يوم الجمعة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مراكز الدعم الفني والخطوط الساخنة على 

philasd.org/chromebooks . 

كان هذا العام الدراسي عاًما مليئًا بالتحديات للعديد من عائالتنا الذين ما زالوا يعانون بشكل مباشر من العواقب 

المأساوية العديدة لهذا الوباء وتفشي العنف المسلح والبطالة والعديد من الصدمات األخرى. إذا كنت بحاجة إلى  

 على الرقم   Philly Hopeline ق االتصال بـتتوفر خدمات االستشارة المجانية عن طري مساعدة،

 4673) -745-833-(1HOPE -PHL-833-1  أو إرسال رسالة نصية إلى نفس الرقم. إذا كنت بحاجة إلى وجبات

أثناء إغالق المدارس األسبوع المقبل ، فيمكنك العثور على معلومات حول مخازن الطعام القريبة ومواقع الحدائق  

 . phila.gov/food  عاًما من خالل زيارة 18وجبات مجانية في الموقع لألطفال حتى سن والترفيه التي ستوفر 

 
 .دكتورة في التعليم يليام آر هايت جونيور ،
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