
 

 منطقة فيالدلفيا التعليمية

 مدرسة واتسون تى  كوملي  االبتدائية 

Watson T. Comly Elementary School 
1001 Byberry Road 

Philadelphia, PA 19116 
 

    

Kate Sylvester ،  3010-400(215): الهاتف          المديرة 

  ksylvester@philasd.org         400 (215)-3011فاكس: ال 

   

 

 الرأفة الذين يكون لهم تأثير إيجابي على العالم. و ذوي النقديين المفكرين من ليكونوا الطالب،  في كومليسيتم تمكين الطالب 

 

Translation and Interpretation Center (8/2021)  Welcome Back 2021 (Arabic) 

 

 2021 آب/أغسطس  3

 

 :كوملي أعزائى عائالت 

 

الشخصي هذا العام! أود أن أقدم  بالحضور بالصيف حتى اآلن! نحن متحمسون للعودة إلى التعلم مقد استمتعت واأتمنى أن تكون

( ، والسيدة المدرسة )مستشارة Ms. Olivia Rosenfeld أعضاء فريق العمل الجدد لدينا ، السيدة أوليفيا روزنفيلد

 Ms. Stephanie Ryan الصف األول( ، والسيدة ستيفاني رايان ة)مدرس Ms. Madison Toner ماديسون تونر

 -أول يوم في المدرسة  -2021 آب/أغسطس 31مع اقترابنا من يوم   !كوملي   في فريق ما بكدعم التوحد(. مرحب   ة)مدرس

 .بعض المعلومات المهمة بشأنأردت التواصل 

 

 Class Dojo كالس دوجو

 

سيكون ذلك مصدر اتصالنا الرئيسي هذا العام. سأرسل  . Class Dojo  يرجى التأكد من تشغيل اإلشعارات الخاصة بك في

 آب/أغسطس 23سة. الحظ أن موظفينا سيعودون في ادرسابيع القليلة المقبلة للتحضير لبدء الالكثير من المعلومات خالل األ

 the أسئلة ، فيرجى التحقق من قصة المدرسة م، لذلك لن تسمع أي شيء من معلم طفلك قبل ذلك. إذا كانت لديك 2021

School Story قصة المدرسة لمعرفة ما إذا تمت معالجتها. إذا كان ال يزال لديك أسئلة بعد التحقق من منشورات the 

School Story كالس دوجو  ، فيرجى عدم التردد في التواصل معي عبر الرسائل في Class Dojo. 

 

 الفصل الدراسي واجبات  0212-0222

. سوف أشارككم التاريخ المحدد حالما أحصل لاألهفي األسابيع القادمة في بوابة  ابطفلك متاح الفصل الخاص واجبكون يس

أغسطس.  16خالل أسبوع  Class Dojo في إعادة تنظيم فصولكوملي  بدأت. سفيالدلفيا التعليمية فيمنطقة العليه من 

 .ستتمكن من معرفة معلم طفلك بمجرد إجراء هذه التغييرات

 

 جدول الجرس

والموظفين هنا في كوملي ملتزمون ببذل كل  فيالدلفيا التعليمية فيمنطقة الفي وقت سابق من هذا الصيف ، فإن  كمكما شاركت

ا من التعلم عن بُعد والهجين ، والكثير من عدم اليقين أثناء تعامل مدينتنا  18ئج الطالب بعد ما في وسعنا لتسريع نتا شهر 

أوقات موحدة لبداية ونهاية اليوم نهج في تقديم وأمتنا مع الوباء. جزء من اإلستراتيجية األكبر لتحسين النتائج لجميع الطالب ، 

 .الدراسي

 تصلي يقضيه الطالب في الحافالت ، ويساعد على ضمان أن كمية الوقت الذلجرس لدينا على تقليل سيساعد توحيد أوقات ا

بين فترات التشغيل ، ويسمح بالتنظيف المستمر لمناطق اللمس العالية في الحافالت  في الوقت المحدد في كثير من األحيان ، الحافالت 

 18االت وحاالت التقاعد خالل األشهر الـ يساعد مكتب خدمات النقل على التغلب على انخفاض كبير في عدد الموظفين بسبب االستقكما 

 الماضية.
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. هذا العام ، 2022-2021أوقات بدء وانتهاء جديدة للعام الدراسي  Comly كوملي مدرسة نتيجة لذلك ، أصبح لدى

لتذكير حتى إذا لم تكن قد نحن نشارك هذا ا مساًء كل يوم. 2:54صباًحا وتنتهي الساعة  8:15ستبدأ المدرسة في الساعة 

البدء في اتخاذ أي ترتيبات عائلية الزمة في وقت مبكر لضمان أن يتمكن طفلك من الذهاب إلى  مبذلك بالفعل ، يمكنك مقمت

 .المدرسة في الوقت المحدد كل يوم بما يتماشى مع هذا الجدول الزمني الجديد

 

 فيالدلفيا التعليمية فيمنطقة لل التقويم

 /https://www.philasd.org/calendar  :هنا 2022-2021تحقق من التقويم األكاديمي 

 

 طفالاألروضة 

 31 -تعديل آخر نجريه على الجدول هذا العام هو أنه بالنسبة لطالب رياض األطفال ، فإن األيام الخمسة األولى من المدرسة 

في الصباح فقط . هذا االنتقال  الطالب التعليمنصف يوم ، مع تلقي ام وذات دستكون  - سبتمبر 8و  3،  2،  1أغسطس ، 

البطيء إلى التعلم ليوم كامل سيمنح المتعلمين الصغار الوقت الذي يحتاجون إليه للتكيف مع الروتين العادي للمدرسة. 

المقابالت  باإلضافة إلى ذلك ، سيتمكن معلمو رياض األطفال لدينا من المشاركة الكاملة في التطوير المهني والمساعدة في

العائلية خالل األسبوع األول. إذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي لرعاية الطفل في األيام الخمسة األولى ، فنحن نشجعك على 

 ، أو زيارة موقع مركز موارد التعلم المبكر بفيالدلفيا على عاديالتواصل مع مقدم رعاية الطفل ال

philadelphiaelrc18.org رقم أو االتصال بالIDS (5437)K-461-888-1 . 

 

 يمدرسالزي ال

إلنشاء شعار وقميص جديدين لزينا  Neubauer Family Foundation يسعدنا أن نعلن أننا فزنا بمنحة من مؤسسة

زرقاء داكنة ، ولكن في مرحلة ما  وفي األسفلصفراء  في األعلى مالبس للزي تكون المدرسي. سنستمر في الحصول على

ا قمصان ا جديدة ا في  من العام الدراسي ، سنقدم أيض  لزي اباللون األزرق الداكن. ال نريدك أن تضطر إلى االستثمار كثير 

 :الصفراء ، لذا فإليك ما هو مسموح به لبداية العام علىاألب

 صفراء فاتحة (في األعلى)قمم  *

 )قمصان زرقاء داكنة سادة جيدة( زرقاء داكنة (في األعلى)قمم  *

  PE تربية بدنية مفي أي يوم من أيام األسبوع ، وليس فقط يو زرقاء داكنة PE تربية بدنية قمصان *

  .زرقاء داكنة( سفلفي األ)قيعان  *

 

 مداداتقوائم اال

 .صفالرجاء النقر فوق االرتباط أدناه للوصول إلى قوائم التوريد حسب ال

https://docs.google.com/document/d/1rQPFplrqj_Z33PcS-

H6KICcAdD9PlP_EcoFPIkT0yMQ/edit?usp=sharing 
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 كلمات مرور الطالب

. سنقوم بتوزيع 2021أغسطس  23ين يوم االثن K-5 سالصف الخامالروضة الى سيتم تعيين كلمات مرور جديدة لطالب

 .كلمات المرور الجديدة عند عودة الطالب إلى المدرسة. ال تنزعج إذا لم يتمكن الطالب من الوصول إلى بوابتهم

 

الفرص المتاحة لكم للمشاركة في حول وحول عودتنا إلى المدرسة في الخريف ،  معكم تتم مشاركة المزيد من المعلوماتوف س

خالل حملة العودة إلى المدرسة في وسيتم مشاركة ذلك ، المنطقة التعليميةالمدرسة وعلى نطاق االجتماعات والمناسبات على مستوى 

التعليمية ة اليوم األول من المدرسة. وفي غضون ذلك ، أشجعكم على زيارة موقع المنطق -- آب/أغسطس 31 حتى يومالمنطقة التعليمية 

: حول عودتنا إلى التعلم الشخصي الكامل في فيالدلفيا على اإلنترنت بشكل منتظم للحصول على أحدث المعلومات

www.philasd.org/ringthebell . ا مسأستمر في مشاركة التذكيرات على مستوى المدرسة معك  .أيض 

 

 !أغسطس 31إلى المدرسة في  مبباقي الصيف. ال أطيق االنتظار للترحيب بعودة أطفالك وااستمتع ممن فضلك

 

 مع خالص التقدير،

 

 

 

 

 كيت سيلفستر

Kate Sylvester 
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