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 أعزاءي العائالت والطالب بالمنطقة التعليمية في فيالدلفيا، 

 

أغسطس/آب، أتطلع إلى رؤية فصولنا الدراسية مليئة بالشباب  29في يوم االثنين ! 2023-2022مرحبا بكم في السنة الدراسية 

  المتحمسين وهم يعيدون التواصل باألصدقاء ويلتقون بمعلميهم الجدد ويبدأون سنة أخرى من التعافي والتعلم واالكتشاف.

ل هذه الرحلة الجديدة بالشراكة يوم" في المدرسة هنا، وال أستطيع أن أنتظر لكي أستهبأول "وبصفتي المشرف الجديد، فسوف أحتفل 

معكم. لقد أمضيت الشهرين الماضيين وأنا أنصت وأتعلم كل ما أستطيع أن أتعلمه عن المنطقة التعليمية ـ وهو ما قمنا به على نحو جيد 

من أجل تسريع  - نكشركاء حقيقيي -وما نستطيع أن نقوم به للتحسين. إن ما سمعته باستمرار هو رغبة قوية في العمل معا بشكل أفضل 

هي النتائج الناجحة لجميع الطالب، على الرغم من التحديات التي تواجهنا. أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها المضي قدما بنجاح 

 ، وأنا ملتزم بالقيام بذلك على وجه التحديد.امع  

ملون عاطفيا وأكاديميا بعد ثالثة أعوام من مرض كوفيد وغيره اطمئنوا إلى أننا عملنا جاهدين لتحضير مدارسنا للقاء أطفالك حيث يتعا

من الصدمات البالغة الصعوبة. وسوف نحيطهمم بالمعلمين المهتمين الذين يعتنون بهم وبالدعم االجتماعي العاطفي الذي يشكل أهمية 

شاملة التي تساعدهم على الشعور بالتقدير كأفراد بالغة الستعادة صحتهم العقلية ورفاهيتهم. . سنحتضنهم في بيئات التعلم الترحيبية وال

وعلى تحقيق كامل إمكاناتهم. وسوف نفعل كل هذا في مباني مدرسية نظيفة مجهزة بمطهرات يدوية ومحطات ترطيب، وأجهزة تنقية 

 الهواء، وغير ذلك من أشكال الدعم لحماية رفاهة الجميع في مدارسنا.  

الدراسية بداية جديدة ومثيرة للمنطقة التعليمية في فيالدلفيا. سوف تستمع إلى المزيد في األسابيع  من بعض النواحي ، تمثل هذه السنة

التالية، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية صارمة مدتها خمس سنوات. تأكد  يواألشهر القادمة عن الفرص الجديدة التي ستوجه خطوات

 حتى تتمكن من تلقي كل التحديثات واإلعالنات الهامة فور ورودها.   التسجيل في بوابة األهلمن 

ت لمساعدتكم في االستمتاع بعطلة نهاية األسبوع األخيرة قبل بدء الدراسة، يقدم أصدقاؤكم في متحف فيالدلفيا للفنون للموظفين والعائال

يمكنكم مساء.  3صباًحا حتى الساعة  10أغسطس/آب من الساعة  27إمكانية الدخول مجانا إلى المتحف يوم السبت الموافق لدينا 

  .هناالتسجيل للحصول على التذاكر الخاصة بكم 

ا دراسي ا جديد ا رائع ا! مأتمنى لك  عام 
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