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 أعزائي عائالت مدارس شیكاغو العامة
 

نتذكر العمل الھائل والتفاني من جانب المعلمین والموظفین والعائالت الذین اجتمعوا مًعا    ، مع اقترابنا من نھایة الربع األول من العام الدراسي 
  الدراسة بعد الدراسة   ال تزال ھناك تحدیات ھائلة أمام طالبنا األكثر احتیاًجا.   ، ومع ذلك   ، لضمان استمرار طالبنا في تلقي تعلیم عالي الجودة 

 أظھرت لنا أن التعلم عبر اإلنترنت ال یؤتي ثماره مع العدید من طالبنا. 
 

تظھر البیانات المستقاة من المدارس في شیكاغو وعبر البالد أن   ،تمثل تھدیًدا خطیًرا بشكل ال یصدق 19-بینما ال تزال جائحة كوفید
یجب أن نتحدى االفتراض القائل بأن المباني   ،19-الجدید لجائحة كوفید. من خالل ھذا الفھم المدارس نادًرا ما تكون مصدر انتشار

وأن نفعل كل ما في وسعنا إلعادة الطالب إلى المدرسة بدًءا من أصغر المتعلمین    ،المدرسیة یجب أن تظل مغلقة إلى أجل غیر مسمى 
 والطالب ذوي االحتیاجات الخاصة.

 
لمرحلة ما قبل الروضة  جماعیةقرار إلى العائالت التي لدیھا أطفال مسجلین في برامج  نموذج  أرسلنا ،في وقت سابق من ھذا األسبوع

أو المتوسطة والمكثفة لفھم رغبتھم في العودة إلى التعلیم الشخصي بشكل أفضل. تم إرسال ھذا النموذج إلى جھة االتصال األساسیة 
لق نموذج القرار، یرجى االتصال بمدرستك. باإلضافة إلى تحدیث  نظام معلومات الطالب الخاص بنا. إذا لم تت ،Aspenالمدرجة في 

 یمكنھم مساعدتك في تسجیل قرارك للعودة إلى التعلم الشخصي أو مواصلة التعلم من المنزل. ،معلومات االتصال الخاصة بك
 

الصحة العامة لدینا ال یعتقدون أنھ ولن نعید فتح المدارس إذا كان مسؤولو  ،تظل صحة وسالمة طالبنا وعائالتھم على رأس أولویاتنا
یمكننا القیام بذلك بطریقة آمنة ومسؤولة. سنواصل تقییم حالة الصحة العامة والعمل عن كثب مع مسؤولي الصحة العامة لدینا لضمان 

 اتباع أحدث إرشادات الصحة العامة.
 

 أكتوبر. 28لبرامج الجماعیة ملء النموذج بحلول نطلب من جمیع العائالت التي لدیھا طفل في مرحلة ما قبل الروضة أو أحد ا
بغض النظر عن االختیار الذي تم اتخاذه   -ستتمكن جمیع العائالت من اختیار التعلم الشخصي إذا استمر في الربع الثالث  ●

 الربع الثاني. في
 أكتوبر.  28فیمكنك تغییر قرارك حتى  ،إذا كنت قد أكملت النموذج بالفعل  ○

فسیستمر طفلك في المشاركة في التعلیم  ،أو لم تكمل النموذج بحلول الموعد النھائي ،إذا اخترت مواصلة التعلم في المنزل ●
 االفتراضي عبر اإلنترنت طوال الربع الثاني.

مساًء یوم السبت  6نموذج القرار متاًحا من الساعة  لن یكون ،یرجى مالحظة أنھ نظًرا للصیانة الروتینیة لوسائل التكنولوجیا ●
 أكتوبر. 25صباًحا یوم األحد  4أكتوبر حتى  24

للحصول على  cps.edu/reopening2020أو زیارة  األسئلة الشائعةیرجى الرجوع إلى صفحة  ،إذا كان لدیك أي أسئلة ●
 معلومات إضافیة.

 

https://www.nytimes.com/2020/06/05/us/coronavirus-education-lost-learning.html
https://www.google.com/url?q=https://www.nytimes.com/2020/10/22/health/coronavirus-schools-children.html&sa=D&source=hangouts&ust=1603565427902000&usg=AFQjCNGEmwgmJkclxCIcRWw2vpemgFnqWQ
https://www.cps.edu/school-reopening-2020/remote-learning-guide/faq/
http://cps.edu/reopening2020
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شیكاغو العامة األوسع حول إمكانیة توسیع التعلم الشخصي للحصول على  سوف نشرك مجتمع مدارس  ،في وقت الحق من ھذا الخریف
تفضل   ،درجات إضافیة. كما ھو الحال دائما، نشكركم لدعمكم المتواصل. لمزید من المعلومات حول خطتنا للحفاظ على سالمة الطالب

 .du/reopening2020cps.eبزیارة 
 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام، 
 

Janice K. Jackson, EdD  LaTanya D. McDade 
 رئیس قسم التعلیم    الرئیس التنفیذي 

 مدارس شیكاغو العامة   مدارس شیكاغو العامة
 
 

 
 

 Googleالغرف الفرعیة من 
  ،لتحسین تجربة طفلك في التعلم عبر اإلنترنت. أثناء التدریس في الوقت الفعلي Google Meetقد یستخدم معلم طفلك میزة جدیدة في 

یمكن للمدرسین اآلن إنشاء غرف فرعیة لتقسیم الطالب إلى مجموعات صغیرة. تقوم الغرف الفرعیة بتكرار التعلم الشخصي من خالل 
مجموعات الصغیرة وتعاون الطالب ومناقشتھم حول موضوع معین. لضمان استخدام ھذه األداة بأمان وبشكل  توفیر الفرص لتعلیم ال

 . Google Meetقدمنا للمعلمین إرشادات مفصلة وتوصیات حول استخدام الغرف الفرعیة في  ،مناسب
 

معلمین إجراء استطالع رأي في فصولھم الدراسیة ونطلب من ال ، یرجى االنتباه إلى أن الغرف الفرعیة ال تعمل على األجھزة المحمولة
قبل بدء الفواصل الدراسیة لضمان وصول الطالب إلى ھذه المیزة. إذا كانت لدیك أسئلة بخصوص كیفیة استخدام طفلك للغرف الفرعیة  

 فیرجى االتصال بمعلم طفلك. ،Google Meetفي 
 

 انتخابات مجلس المدارس المحلي 
یتوفر ألولیاء األمور واألوصیاء والموظفین لدى مدارس   ،مسموًعا في مجتمع مدرستك! للمرة األولى على اإلطالقاجعل صوتك 

شیكاغو العامة خیار التصویت لممثلي مجلس المدارس المحلي عن طریق البرید. سنرسل للعائالت والموظفین بطاقة اقتراع بالبرید مع 
ق من ھذا الشھر. سیتعین استالم بطاقات االقتراع عبر البرید في المدرسة بنھایة یوم انتخابات  مظروف إرجاع مدفوع مسبقًا في وقت الح

مجلس المدارس المحلي. یمكن لآلباء وأولیاء األمور والموظفین أیًضا زیارة المدرسة الخاصة بھم لتسلیم بطاقات االقتراع بالبرید في 
  مدرستھم أو التصویت شخصیًا.

 
  ،وطلب تغطیة الوجھ ،بما في ذلك فرض التباعد االجتماعي ،تنفذ المنطقة تدابیر صارمة للصحة والسالمة ،الشخصيبالنسبة للتصویت  

وضمان اكتمال فحص الصحة وفحص درجة الحرارة قبل دخول المباني المدرسیة. ستوفر المنطقة أیًضا التصویت على جانب الرصیف 
 فتراضي للطالب.لألفراد ذوي االحتیاجات الخاصة والتصویت اال

 
 جدول االنتخابات: 

 : التصویت الشخصي لآلباء واألوصیاء والموظفین وأعضاء المجتمع
 مساءً  7صباًحا و 7نوفمبر في الفترة بین الساعة  18المدارس االبتدائیة:   •
 مساءً  7صباًحا و 7نوفمبر في الفترة بین الساعة  19المدارس الثانویة:  •

https://www.cps.edu/school-reopening-2020/
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 لآلباء واألوصیاء القانونیین والموظفین: التصویت عبر البرید 
 ،نوفمبر النتخابات المدارس االبتدائیة 18مساًء یوم االنتخابات ( 7یجب استالم بطاقات االقتراع عبر البرید بحلول الساعة   •

 نوفمبر للمدارس الثانویة) 19
 التصویت االفتراضي للطالب:

 نوفمبر.  17نوفمبر للتصویت في  16یري المدارس في سیحصل الطالب على بطاقات اقتراع إلكترونیة من مد  •
 .لدینا  المدونةالخاصة بنا على  LSCتعرف على المزید حول انتخابات  

 
 شھر التقدیر واالمتنان للمدیرین 

انضم إلینا في التمني للمدیرین لدینا یوم تقدیري وامتناني سعید! سنستمر في االرتقاء بالعمل الرائع لمدیرینا طوال شھر االمتنان  
بماكدویل االبتدائیة    د. جو إیسترلینغ ھود اقرأ عن المدیرین البارزة مثل    ، من دكتور جاكسون   رسالة فیدیو للمدیرین. مشاھدة   والتقدیر 

لمدیرینا على وسائل التواصل االجتماعي باستخدام    واالمتنان   وانضم إلینا في مشاركة التقدیر   ، بمدرسة تالمان االبتدائیة   جاكلین مدینا  ود. 
#PrincipalPrideChi    ووسم@chipubschools    علىTwitter   وInstagram    أو@chicagopublicschools    علىFacebook . 

 
 اجتماع مجلس التعلیم لشھر أكتوبر

تابعونا على قناتنا  ،كما ھو الحال دائًما ،صباًحا 10:30أكتوبر في تمام الساعة  28 ، سیعقد اجتماع مجلس التعلیم في أكتوبر یوم األربعاء
 لمشاھدة البث المباشر واالستماع إلى التحدیثات من قادة المنطقة وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجتمع.   YouTube على

 

https://www.google.com/url?q=https://blog.cps.edu/2020/10/21/2020lscelections/&sa=D&source=hangouts&ust=1603550602303000&usg=AFQjCNFd5s8YRS1eVQv6_Z-HCGvOGZl5_Q
https://www.facebook.com/TheFundChicago/videos/vb.171215529722880/388324665878001/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TheFundChicago/videos/vb.171215529722880/388324665878001/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TheFundChicago/videos/vb.171215529722880/388324665878001/?type=3&theater
https://blog.cps.edu/2020/10/22/my-entire-career-prepared-me-for-a-year-like-this/
https://blog.cps.edu/2020/10/15/when-you-know-how-to-listen-you-know-how-to-lead/
http://www.youtube.com/chipubschools
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