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 ،التعليمية أعزائي أولياء األمور والعائالت في منطقة فيالدلفيا

 

تستخدم عملية تخطيط المرافق البيانات ومدخالت المجتمع إلنتاج (. FPPفي عملية تخطيط المرافق ) الذي تم إنجازهأكتب إليكم لتقديم تحديث حول التقدم 

وتقربنا في النهاية من تحقيق رؤيتنا لجميع األطفال للوصول إلى مدرسة  المنطقة التعليميةمجموعة من التوصيات التي ستوجه الخطة الرئيسية لمرافق 

 رائعة.

 

والتي أسفرت عن  ،في هذا المجالبقيادة خبراء  ،ا تقييمات مكثفة على مستوى المدرسةأجرين ،في الربيع الماضيعملية تخطيط المرافق منذ إطالق 

قمنا هذا الصيف بتيسير تسع محادثات  ،بيانات قيمة وواسعة النطاق حول منشآتنا بما في ذلك حالتها وقدرتها ومالءمتها التعليمية. باإلضافة إلى ذلك

وألقوا نظرة على بيانات التقييم وقدموا مدخالت حول ما يجب  ،عملية تخطيط المرافقا المزيد عن أعضاء مجتمعات مدرستن اخبارتم مجتمعية حيث 

 على المنطقة التعليمية مراعاته عند اتخاذ القرارات بشأن المرافق.

 

 – 2023طقة التعليمية في ربيع عام التزمت بإطالق خطة استراتيجية جديدة على مستوى المن ،الفترة االنتقالية. كجزء من مهمواآلن وصلنا إلى منعطف 

نظًرا ألن الخطة الرئيسية للمرافق ستحتاج إلى التوافق مع الخطة االستراتيجية على مستوى المنطقة اإلطار الزمني األصلي للخطة الرئيسية للمرافق. 

فسوف نوقف خطة التعلم األولية  ،لتعلم عالية الجودةالتعليمية لضمان أن المدارس والمباني تدعم بشكل أفضل الرؤية الخاصة باألكاديميين وبيئات ا

  مؤقتًا حتى تصبح الخطة االستراتيجية الجديدة أقرب إلى االكتمال.

 

أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على  ،أتفهم أن هذا قد يكون مخيبًا لآلمال ألولئك الذين كانوا يتوقعون المزيد من التفاصيل حول خطة مرافقنا. ومع ذلك

 ووقتا أطول قليال.  ،واتخاذ قرارات مدروسة ،والحصول على هذا الحق يتطلب تركيزا موحدا ،أهمية الحصول على هذا الحق

 

جارية حالًيا أو المخطط لها واإلصالح البيئي ال الخاصة برأس المالأريد أن أكون واضًحا في أننا سنواصل المضي قدًما في العديد من مشاريع التحسين 

طقة التعليمية في المباني في جميع أنحاء المنطقة التعليمية. يمنحنا هذا التوقف المؤقت فرصة لضمان التوافق بين الخطة االستراتيجية على مستوى المن

 والخطة الرئيسية للمرافق. 

   

من خالل زيارة عملية تخطيط المرافق نك متابعة التقدم ومعرفة المزيد عن نحن نقدر تفهمكم وصبركم وشراكتكم حول هذه المبادرة المعقدة. يمك

Philasd.org/facilitiesplanning . 
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https://www.philasd.org/strategicinitiatives/facilities-planning/

