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 جرس البدء والنتھاءأوقات خطاب مراجعة جدول 
 
 

 مركز فرانكلین التعلیمي:   العائالت في أعزائي أولیاء األمور/
 

 أشھر الصیف.  في   ممتعًا نأمل أن تجدك ھذه الرسالة في حالة جیدة وأنك تقضي وقتًا  
 

على  ) 19-(كوفید COVID-19منطقة فیالدلفیا التعلیمیة في مراحل التخطیط لعودة آمنة إلى التعلم الشخصي لجمیع الطالب. أثر جائحة تعیش 
وتحسین نتائج الطالب ھذا العام. أحد   إلصالح حال لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا  ،من نواح كثیرة  ،منطقتنا، والفرص المتاحة ألطفالنا

 ھو التدرج في نھج موحد ألوقات البدء واالنتھاء الیومیة.  ،كجزء من استراتیجیة أكبر لتحسین النتائج لجمیع الطالب  ،ات التي نجریھاالتغییر 
 

جرس  . سیساعد توحید أوقات لجرس البدءمواءمة جمیع جداول الحافالت مع واحدة من ثالث أوقات  ،خدمات النقلمؤسسة ھذا العام، وبدعم من  سیتم 
  ،ویساعد في ضمان وجود الحافالت في الوقت المحدد في كثیر من األحیان ،لدینا على تقلیل مقدار الوقت الذي یقضیھ الطالب في الحافالت البدء

ویساعد مكتب خدمات النقل على التغلب على االنخفاض   ،في الحافالت بین فترات التشغیل المتكرر ویسمح بالتنظیف المتسق للمناطق ذات اللمس 
 الكبیر في التوظیف بسبب االستقاالت والتقاعد على مدى األشھر الثمانیة عشر الماضیة. 

 
فیالدلفیا التعلیمیة لمركز فرانكلین التعلیمي بالحصول على نفس الجدول    منطقةنظًرا لتعبیر اآلباء عن مخاوفھم بشأن وقت البدء المبكر، فقد سمحت 

عن أي   نعتذر. ظھًرا  2:59صباًحا وینتھي في الساعة  7:55الزمني الذي كان لدینا لسنوات عدیدة. سیبدأ یومنا المدرسي مرة أخرى في الساعة 
حتى تتمكن من البدء في اتخاذ أي ترتیبات عائلیة الزمة في وقت مبكر للتأكد من أن  نحن نقدم ھذه المعلومات اآلن  لبس ربما سببتھ الرسالة السابقة.

 طفلك یمكنھ الذھاب إلى المدرسة في الوقت المحدد كل یوم بما یتماشى مع ھذا الجدول الزمني الجدید. 
 

لمشاركة في االجتماعات والفعالیات على مستوى  إلى المدرسة في الخریف، والفرص المتاحة لك ل  العودةستتم مشاركة المزید من المعلومات حول  
. في غضون ذلك،  الیوم األول من العام الدراسي  –أغسطس  31 ستقام قبلخالل حملة العودة إلى المدرسة في المنطقة التي وذلك  منطقةالمدرسة وال 

 . www.philasd.orgللحصول على أحدث المعلومات:   بشكل مستمرفیالدلفیا التعلیمیة  منطقةعلى زیارة الموقع اإللكتروني ل  نشجعك
 

 نتمنى لكم صیافًا ملیئًا باألمان والعافیة. 
 

 المخلصة لكم، 
 

Nicole Lee  (نیكول لي) 
 المدیرة 

 


