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أيها األهل/أولياء األمور األعزاء:
في األسابيع األخيرة ،تجمعت مجموعات كبيرة من الطالب في مركز المدينة وعلى محاور النقل بعد المدرسة مما
أدى إلى وقوع عدة حوادث عنف وسلوك مخل بالنظام .لضمان سالمة طفلكم وسالمة اآلخرين ،تشجعكم منطقة
فيالدلفيا التعليمية ،دائرة شرطة فيالدلفيا وشرطة سيبتا على مناقشة خطر التسكع بال هدف في مجموعات كبيرة دون
أي غرض.
بينما يشكل عدد الشباب المشاركين في النشاط اإلجرامي وغير المنضبط نسبة ضئيلة فقط من طالبنا ،اال انه يخلق
صورة سلبية لجميع المراهقين في المدينة .لقد تم اعتقال العديد من الطالب بسبب السلوك المخل بالنظام وقد أصيب
طالب آخرون بجروح جسدية.
تتطلب سياسة المنطقة التعليمية أن يتصرف الطالب بأدب واحترام عند السفر إلى ومن المدرسة وأثناء استخدام النقل
المقدم من المنطقة التعليمية .يرجى االنتباه إلى انه إذا كان سلوك طفلكم ،أثناء استخدام تذكرة الحافالت ،قد اعتبر على
انه مخل للنظام فسيسفر عنه فقدان طفلكم امتيازات نقل سيبتا .في حالة حدوث ذلك يجب على األهالي توفير النقل
ألبنائهم من وإلى المدرسة .يتوقع من الطالب الذين يفقدون حق المرور في المواصالت أن يلتحقوا بالمدرسة كل يوم
والوصول في الوقت المناسب .تنطبق مدونة سلوك الطالب على جميع الطالب أثناء السفر من وإلى المدرسة وعلى
جميع وسائط النقل العام ،كذلك ،قد يتلقى الطالب الذين ينتهكون مدونة السلوك عواقب تأديبية إضافية.
نطلب منكم التأكيد من أهمية تمثيل األطفال ألنفسهم والمجتمع المدرسي في جميع األوقات بأفضل صورة ممكنة .نحن
نحث الطالب على تجنب النشاط غير اآلمن.
كلما يصبح الطقس أكثر دفئا ،سوف تكون الشرطة مرئية أكثر في مركز المدينة وفي جميع أنحاء المدينة لضمان
سالمة الطالب واألخرين .نريد من المقيمين والزائرين رؤية األفضل في طالبنا في جميع األوقات ،سواء ضمن
أمالك المدرسة أو خارجها .الرجاء مساعدتنا على ضمان حدوث ذلك.
شكرا لكم مقدما على مساعدتكم ودعمكم.
بإخالص،
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