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 أعزائي عائالت مدارس شيكاغو العامة،

 

كانت أولويتنا القصوى ونحن نخطط لفصل الخريف تتمثل في توفير تعليم عالي الجودة لكل طفل مع الحفاظ على صحة وسالمة مجتمعاتنا  

( العام الدراسي CPSالمدرسية. اليوم، بعد التفكير بعناية في نصائح خبراء الصحة العامة وآراء العديد منكم، ستبدأ مدارس شيكاغو العامة )

 زل حتى نهاية الربع األول.في المن

 

وسالمة التحول إلى نموذج التعلم المختلط على غرار ما اقترحناه في إطار عمل إعادة  19-وقبل بداية الربع الثاني، سنقوم بتقييم حالة كوفيد

 الفتح األولي.

 

 االستماع إلى مسؤولي الصحة العامة وإعطاء العائالت الوقت للتخطيط 

تجاهك وتجاه عائالتنا، فإن قرارنا بإعادة فتح المدارس سيعطي األولوية لصحة مجتمعاتنا المدرسية وعافيتها وسيكون  نظًرا ألننا التزمنا 
مدفوًعا بالعلم وتوجيهات مسؤولي الصحة العامة لدينا. بصفتنا معلمين ومتخصصين في التعليم، نريد جميًعا أن يكون الطالب في المدرسة، 

الحالية لن تسمح لنا بإعادة فتح المدارس  19-( أن اتجاهات انتقال كوفيدCDPHإدارة الصحة العامة في شيكاغو )ولكن في هذا الوقت، ترى 

في مكان آمن وبطريقة مسؤولة بالنظر إلى العدد الهائل من األشخاص الذين نخدمهم كل يوم. وبدالً من االنتظار حتى نهاية شهر أغسطس 
 رس، أردنا أن نوفر آلبائنا وعائالتنا متسًعا من الوقت للتخطيط للفصل الخريفي.التخاذ قرار بشأن إعادة فتح المدا

 

 االستماع إلى عائالت مدارس شيكاغو العامة والمعلمين لديها 

طالب وعائلة وموظف في مدارس  87,000من خالل اجتماعات المجتمع االفتراضية وعدد ال يحصى من االستطالعات، قدم أكثر من 

ة مالحظات حول العودة إلى المدرسة في الخريف. في حين أعربت العديد من العائالت عن رغبتها في بدء العام بنموذج شيكاغو العام

فقد خططت واحدة من كل خمس أسر من أصل أفريقي  -مختلط، لم يشعر عدد كبير من العائالت بالراحة في إعادة أطفالهم إلى المدرسة 

ى المدرسة بشكل شخصي في هذا الفصل الخريفي.  إن قرارنا ببدء العام الدراسي عن ُبعد هو انعكاس وأمريكي التيني إلعادة أطفالها إل

 للتعليقات التي تلقيناها رًدا على إطار العمل األولي لدينا.

 

 الدروس المستفادة في الفصل الربيعي وكيف نخطط لتحسين التعلم عن بعد للطالب 

ذا الخريف، لكننا ملتزمون بتزويد الطالب بتجربة تعليمية جذابة تختلف اختالًفا كبيًرا عما عاشه سيتلقى الطالب التعليم في المنزل ه 

الطالب والعائالت العام الماضي. في كل يوم، سيتم إشراك الطالب طوال اليوم الدراسي النموذجي بأكمله من خالل مجموعة متنوعة من 

ستساعد التوقعات اليومية الفصل والمعلمين وأنشطة المجموعة الصغيرة والتعلم المستقل. التعلم المباشر في الوقت الفعلي مع زمالئهم في 

، بما في ذلك الحضور في الفصول الدراسية والمهام الخاصة بكل مرحلة، الطالب على تطوير إجراءات روتينية. سيتم مشاركة المحددة

 يوم الجمعة. مجموعة أكثر تفصيالً من التوقعات للتعلم عن بعد مع العائالت

 

 

 توسيع نطاق الوصول العادل إلى التكنولوجيا واإلنترنت

على عكس العام الدراسي الماضي عندما استخدمت المنطقة مسارات التعلم الرقمية وغير الرقمية للسماح للمدارس بالتحلي بالمرونة  

 عام الدراسي.لالستجابة لحاالت الطوارئ، سيقدم المعلمون تعليمات رقمية كل يوم في هذا ال

 

نعلم أن الطالب بحاجة إلى وصول ثابت إلى األجهزة واإلنترنت عالي السرعة لتحقيق النجاح في التعلم الرقمي، ونحن ملتزمون بتوفير 

جهاًزا  36,000جهاز حوسبة على الطالب، وسنوفر  128,000األجهزة لجميع الطالب في العام الدراسي الماضي، قمنا بتوزيع أكثر من 

إضافًيا لألطفال الذين ما زالوا بحاجة إليها قبل بدء الدراسة. سنواصل مراقبة احتياجات طالبنا واتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان 

 وصول الطالب إلى األجهزة.
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يكاغو العامة طالب في مدارس ش 100,000خالل فصل الصيف، بدأنا أيًضا في تقديم اتصال مجاني باإلنترنت عالي السرعة لما يقرب من 

لدينا. تم االتصال بالعائالت المؤهلة لهذا البرنامج بشكل فردي، وتم االستعانة  شيكاغو متصلةمن خلفيات محدودة الدخل من خالل مبادرة 

 ( لتمكين الطالب من االتصال باإلنترنت قبل بدء العام الدراسي.CBOsمنظمة مجتمعية ) 35بـ 

 

 إطار العمل النهائي إلعادة الفتح يعلن عنه يوم الجمعة

من المتوقع أن تحصل العائالت على إطار العمل النهائي إلعادة الفتح مع توقعات مفصلة للتعلم عن بعد يوم الجمعة. في وقت الحق من 

خاصة بالتعلم عن ُبعد، وسنتابع خطتنا للتعلم هذا الشهر، سيتلقى المعلمون ومديرو المدارس تدريًبا وتوجيًها متخصًصا بشأن التوقعات ال

عن ُبعد حتى نهاية الربع األول. وفي وقت الحق من هذا الخريف، ستتشاور مدارس شيكاغو العامة مع وإدارة شيكاغو للصحة العامة حول 

 .نوفمبر 9إمكانية اعتماد نموذج التعلم المختلط للربع األكاديمي الثاني، والذي سيبدأ يوم االثنين 

 

نظل ملتزمين بمساعدة كل طالب للوصول إلى إمكاناته الكاملة، حتى في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، ونحن واثقون من أنه بدعمكم، 

 21-2020ستظل مدارس شيكاغو العامة منطقة تعليمية في ازدهار. نشكرك على المساعدة في المساعدة على جعل خططنا للعام الدراسي 

 قوية قدر اإلمكان.

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
Janice K. Jackson   LaTanya D. McDade 

 الرئيس التنفيذي للتعليم    الرئيس التنفيذي

 مدارس شيكاغو العامة   مدارس شيكاغو العامة 


