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أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا،

یسعدني أن أن أشارككم أن مجلس التعلیم قد قام بالتصویت، في اجتماعھ اللیلة الماضیة، على اعتماد التقویمات األكادیمیة للسنتین
الطالبتعلمیدعمزمنيجدولإنشاءھواألساسيھدفناكان،األكادیمیةالتقویماتانشاءفي.2025-2024و2024-2023الدراسیتین

ویلبي االحتیاجات المتنوعة للطالب واألسر والموظفین ، مع االلتزام أیضا بمتطلبات التقویم التي تفرضھا وزارة التعلیم ووحدات
المفاوضة الجماعیة في بنسلفانیا.

منمتنوعةمجموعةبإشراكقمنا،2025-2024الدراسيالعامو2024-2023الدراسيالعامتقویماتعلىاألخیرةاللمساتلوضع
أصحاب المصلحة ، بما في ذلك أولیاء األمور واألوصیاء في المنطقة التعلیمیة ، من أجل فھم أولویات جمھورنا المتنوع ، وضمان انعكاس

معتقداتنا األساسیة وأھدافنا والتزامنا بالمساواة.  أسھمت المدخالت والتعلیقات التي تم جمعھا من ھذه المشاركة المجتمعیة، والتي تضمنت
جلسات مفتوحة واجتماعات واستطالعات، في العدید من التغییرات بما في ذلك:

التقویمقیودبسببعامكلممكناھذایكونالقد.2024-2023الدراسيللعامالعمالعیدبعدالمدرسةمناألولالیومسیكون●
التي تجبرنا في بعض األحیان على التكیف. على سبیل المثال ، ستالحظ أن الیوم األول من المدرسة للعام الدراسي

اإلمكان.قدرالعمالعیدبعدالدراسةتطبیقلفرضجاھدیننسعىسوف،ذلكومعالعمال.عیدقبلسیكون2024-2025
من الواضحخالل عملیة المشاركة المجتمعیة، أصبحسیتم االحتفال بالعدید من العطالت في المدرسة كأیام للتعلم المخصص.●

لذلك ، سیتم، لالحتفاالت والتقالید الدینیة والثقافیة.العطل المدرسیةأیامأن ھناك تفضیال نحو توفیر العطالت الرسمیة، أو
االحتفال ببعض األعیاد ، مثل یوم المحاربین القدامى ، في المدرسة ، مما یسمح لنا باالحتفال بھذه األیام من خالل التعلم والتأمل

المخصص.
تكون دوام نصفتلقینا تعلیقات كبیرة مفادھا أن الدوامات االتيسیكون ھناك عدد أقل من الدوامات االتي تكون دوام نصف یوم.●

یوم / أیام االنصراف المبكر صعبة على األسر. لذلك قمنا بتعدیل توقیت التطویر المھني ومؤتمرات بطاقة التقریر لتقلیل عدد
أیام االنصراف المبكر في التقویمات المدرسیة.

ھناك عدد من التحدیثات بالمستجدات الھامة األخرى للتقویمات المدرسیة ، والتي أشجع العائالت على مراجعتھا على الموقع
www.philasd.org/calendar..،المنطقياألساسحولالتفاصیلمنمزیدمعالشائعةاألسئلةووثیقةتنفیذیًاملخًصاأیًضاستجدھناك

وعملیة صنع القرار لدینا.

، ونتطلع إلى االستمرارنحن نقدر جمیع التعلیقات التي تلقیناھاتمثل ھذه التقویمات خطوة أخرى نحو الوفاء بالتزامنا باإلنصاف والشمول.
.معكم أثناء تطویر التقویمات المدرسیة المستقبلیةالتعاملفي

في الشراكة،
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