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  عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا، أعزاءي
 

 7، 12إلى  6بعد دراسة متأنية، قررنا تأجيل نقل كل مدارسنا الثانوية ومدارسنا المتوسطة/الثانوية )التي تخدم الصفوف من 

 على ستكون كل المدارس قادرة( إلى أوقات بدء في وقت الحق )لليوم الدراسي( للعام الدراسي القادم. 12إلى  8، 12إلى 

، مما  2023-2022الخاصة بهم للعام الدراسي  (أوقات البدء واالنتهاء اليومية) الحفاظ على جدول مواعيد الجرس الحالية

 ستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لطالبنا وموظفينا وعائالتنا خالل هذه األوقات الصعبة.   يوفر بعض اال

، بدأت المنطقة التعليمية  نهجها المرحلي لتوحيد أوقات البدء واالنتهاء اليومية لمدارسها. تم تصميم توحيد 2021في خريف عام 

ت، والمساعدة على ضمان أن الحافالت تصل في الوقت المناسب أوقات الجرس لتقليل الوقت الذي يقضيه الطالب في الحافال

( بأن يبدأ الطالب AAPاألكاديمية األمريكية لطب األطفال )بشكل أكثر تكرارا، وفي النهاية، يجب أن تكون متوافقة مع توصية 

  .ات النوم/االستيقاظ الطبيعيةاألكبر سنا المدرسة في وقت الحق إلعطائهم الفرصة للحصول على النوم الذي يحتاجونه خالل دور

والمدارس في المنطقة التعليمية  56الـ هي أن تتحول جميع المدارس الثانوية  2023-2022كانت خطتنا األولية للسنة الدراسية 

اصل صباحا . ومع ذلك، فإننا، مثل المناطق المدرسية في جميع أنحاء البلد، نو 9المتوسطة/الثانوية إلى جدول مواعيد الجرس 

مدرسة بشكل  56مواجهتنا للنقص المستمر في سائقي الحافالت، وغير قادرين على دعم التحول لجميع المدارس البالغ عددها 

 بينمامنصف. ونعلم أيضا أن طالبنا وموظفونا وأسرهم ما زالوا يعملون بجد من أجل استعادة الشعور باالعتياد واالستقرار 

ن فترات طويلة بعيدا عن بعضنا البعض في الوقت الذي أغلقت فيه المباني المدرسية؛ وتعلم نواصل القيام بما يلي: التعافي م

العيش في ظل وباء دائم التغير؛ والتعامل مع العديد من الصدمات االخرى محليا ووطنيا وعالميا. تأجيل هذا التغيير في جداول 

ن لقادة المدارس الذين يرغبون في المضي قدما بجدول زمني الجرس هو الشيء المهم الذي يجب القيام به في هذا الوقت. يمك

  منقح لمواعيد الجرس للخريف أن يقدموا اقتراحا للنظر فيه.

نحن ال نزال ملتزمين تماما بهدفنا النهائي المتمثل في تحويل جميع مدارسنا الثانوية ومدارسنا المتوسطة/الثانوية إلى أوقات بدء 

نواصل تنفيذ االستراتيجيات التي تزيد من قدرتنا التنافسية . وسوف AAP  األكاديمية األمريكية لطب األطفال تتفق مع توصيات

ونحن نعمل بنشاط على توظيف سائقي الحافالت طوال العام الدراسي المقبل، بهدف تحويل هذه المدارس إلى أوقات بدء الحقة 

  بما يسمح به موظفو النقل لدينا. 2024-2023للسنة الدراسية 

عليم طفلكم. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف، فيرجى االتصال بمدرسة طفلك للحصول شكرا لكم على صبركم وشراكتكم في ت

  على دعم إضافي.

 مع أطيب التمنيات،
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