SOLOMON SOLIS-COHEN SCHOOL
7001 HORROCKS STREET
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19149
JULY 7, 2021
أعزاءي أولياء األمور  /العائلة بمدرسة: SOLIS-COHEN SCHOOL
نأمل أن تجدكم هذه الرسالة وأنتم بخير وتقضون وقتا ً لالستمتاع بأشهر الصيف.
ان المنطقة التعليمية في فيالدلفيا تمضي في مراحل التخطيط للعودة اآلمنة إلى التعلم بالحضور الشخصي لجميع الطالب .لقد أثرت
جائحة كوفيد 19-على منطقتنا التعليمية  ،وعلى الفرص المتاحة ألطفالنا  ،من نواح عديدة  ،ولكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا ل
لتعافي تحصيل الطالب وتحسينه هذا العام .يتمثل أحد التغييرات التي نجريها  ،كجزء من استراتيجية أكبر لتحسين التحصيل بالنسبة
لجميع الطالب ،في تقديم نهج أوقات موحدة لبداية ونهاية اليوم الدراسي.
هذا الع ام  ،وبدعم من خدمات النقل  ،ستتوافق جميع جداول الحافالت مع أحد جداول الجرس الثالثة .ومن شأن توحيد أوقات الجرس أن
يساعد على خفض كمية الوقت الذي يقضيه الطالب في الحافالت  ،ويساعد على ضمان أن تصل الحافالت في الوقت المحدد في كثير
من األحيان  ،ويسمح بالتنظيف ا لمستمر لمناطق اللمس العالية في الحافالت بين فترات التشغيل  ،كما يساعد مكتب خدمات النقل على
التغلب على انخفاض كبير في عدد الموظفين بسبب االستقاالت وحاالت التقاعد خالل األشهر الـ  18الماضية.
ونتيجة لذلك  ،أصبح لدى مدرسة SOLIS-COHENأوقات بدء وأوقات انتهاء جديدة للسنة الدراسية  .2022-2021في هذا العام ،
سوف تبدأ الدراسة في الساعة  PM 2:09وتنتهي في الساعة  AM 7:30كل يوم .نحن نقدم هذه المعلومات اآلن حتى تتمكنوا من
اتخاذ أي ترتيبات عائلية مطلوبة مسبقًا لضمان أن يتمكن طفلكم من الذهاب إلى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم بما يتفق مع هذا
الجدول الزمني الجديد.
سوف تتم مشاركة المزيد من المعلومات معكم حول عودتنا إلى المدرسة في الخريف  ،وحول الفرص المتاحة لكم للمشاركة في
االجتماعات والمناسبات على مستوى المدرسة وعلى نطاق المنطقة التعليمية ،وسيتم مشاركة ذلك خالل حملة العودة إلى المدرسة في
المنطقة التعليمية حتى يوم  31أغسطس/آب  --اليوم األول من المدرسة .وفي غضون ذلك  ،أشجعكم على زيارة موقع المنطقة التعليمية
في فيالدلفيا على اإلنترنت بشكل منتظم للحصول على أحدث المعلوماتwww.philasd.org. :
نتمنى لكم أن تكونوا بأمان وصحة جيدة خالل الصيف.
مع خالص التقدير،
DR. M SERIANNI, PRINCIPAL
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