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للمهارات هو مجتمع مدرسي شامل مكرس لتزويد هيئة طالبية متنوعة بتعليم صارم يستجيب للثقافة ويهيئ الطالب FLC مركز فرانكلين التعليمي 
 المهنية واالجتماعية التي يحتاجون إليها ليكونوا أعضاء مجتمعيين بارزين في المدينة واألمة والعالم.
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 2021 آب/غسطسأ 3

 ،الطالب الجددعلى  )أولياء األمور( / الوصي )األوصياء(  عزيزي ولي األمر

 

جميعًا  مصيفًا آمنًا وممتعًا وأن يكون أطفالك يتمقد قض موعائلتك منأمل أن تكون أنت! FLC  مركز فرانكلين التعليمي  عائلةفي  ممرحبًا بك

الذين يعودون إلى المدرسة هذا العام ، سنستضيف دورة   Freshmenمتحمسين تماًما مثلنا لمقابلتهم. في محاولة لدعم الطالب الجدد 

. أثناء التوجيه ، ظهراً  12:00صباًحا حتى  9:00من الساعة  2021أغسطس ،  30توجيهية للطالب وأولياء األمور يوم االثنين ، 

كمجتمع مدرسي وماذا يعني أن تكون جزًءا من مجتمعنا. FLC مركز فرانكلين التعليمي  هو االطالب واألسر على مسنقوم بتعريف 

 .مستشمل األنشطة مقدمة لبيان مهمتنا الجديد ، وقيمنا األساسية ، والتعرف على أنشطتك

ظهًرا.  12:00صباًحا حتى الساعة  9:00من الساعة  فيما يلي مواعيد البيوت المفتوحة لطالب الصفين التاسع والعاشر وأولياء األمور

. ستتمكن العائالت أيًضا من التحدث مع المسؤولين حول الزي المدرسيسيتمكن الطالب من التقاط صور الهوية وشراء قمصان 

 .19-كوفيد  بروتوكوالت

 

 :أغسطس: البيوت المفتوحة للصفين التاسع والعاشر  23-26

 

 آب/أغسطس 23االثنين  : H الى  A الحرف   من األخير االسم .1

 آب/أغسطس 24الثالثاء  : P الى  I الحرف مناالسم األخير  .2

 آب/أغسطس 25األربعاء   : Z الى  Q الحرف مناالسم األخير  .3

 

 

في محاولة للحفاظ على شكل واضح من التواصل بين المنزل والمدرسة ، نطلب من أولياء األمور االنتقال إلى موقعنا على الويب ، 

flc.philasd.org  جوجل على األهل، وإكمال نموذج استطالع معلومات Survey Google form   حتى تتمكن المدرسة من

مباشرة إليك عبر البريد اإللكتروني. نطلب أيًضا من جميع أولياء  والمستجدات المهمة االجتماعاتواألحداث القادمة ،  عنالتواصل 

 ة، فيمكنك االتصال بمستشار فيها وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التسجيل Parent Portal األهلبوابة األمور االشتراك في 

 .أغسطس 23مدرسة طفلك عند عودته إلى العمل في 

 

السيدة كونديت  Z الى  Mمن  الطالب Mr. Gist  (agist@philasd.org)  جيست ةالسيد  L الى  Aبالحروف من  الطالب

 Ms. Condit-Shaw  (mcondit@philasd.org) شو

 

 



Franklin Learning Center High School Franklin  

 مدرسة مركز فرانكلين التعليمي الثانوية
 -للتميزالشريط األزرق  ذات إحدى مدارس بنسلفانيا-

 -الوسطى والياتمدرسة معتمدة من رابطة ال-

616 N. 15th Street 

Philadelphia, PA 19130 
 7570-400-215  ، المديرة  Nicole Leeالسيدة 

 7571-400-215)فاكس(    ةالمدير ة، مساعد Dr. LaTrina Stewartالدكتورة 
 ة، مساعد المدير Anthony Guidiceالسيد 

 بيان المهمة

للمهارات هو مجتمع مدرسي شامل مكرس لتزويد هيئة طالبية متنوعة بتعليم صارم يستجيب للثقافة ويهيئ الطالب FLC مركز فرانكلين التعليمي 
 المهنية واالجتماعية التي يحتاجون إليها ليكونوا أعضاء مجتمعيين بارزين في المدينة واألمة والعالم.

 

Translation and Interpretation Center (08/2021)  Freshman Welcome Letter 21-22 (Arabic) 

 

 

 

 

 

، الموجود على موقع مدرستنا على الويب. يتم  FLC Google calendarجوجل  للتذكير ، توجد أحداث العام الدراسي على تقويم

 درسة يومليلة العودة إلى المالتحقق منه بشكل ثابت. سوف تجد العائالت أحداثًا خاصة ، مثل  متحديث التقويم باستمرار ، لذا نطلب منك

ليلة العودة إلى المدرسة ، سنوفر للعائالت فرًصا لمقابلة فريق اإلدارة في . مساءً  8:00 - 5:30من الساعة  أيلول/سبتمبر 22األربعاء 

 .لدينا ، ومقابلة معلمينا ، والمشاركة في ورش العمل التي يعقدها مدرسونا

 

. للتذكير ، نحن متاحون لك عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف أو مومع أسرتك ممعك 2022-2021للعام  نتطلع إلى عام دراسي ناجح

 Ms. Lee إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات بخصوص هذه الرسالة ، فال تتردد في االتصال بالسيدة لي .Zoom اجتماعات

 . nlee@philasd.org  على

 

صباًحا ،  9:00الساعة  آب/أغسطس 30التوجيه في في ، و آب/أغسطس 26إلى  23في الفترة من  البيت المفتوح يسعدني أن أراكم في

 .صباًحا 7:55أغسطس الساعة  31وفي اليوم األول من المدرسة الثالثاء 

 

 مع خالص التقدير،

 

 

 

 

Mrs. Nicole Lee 

 المديرة
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