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 أعزائي عائالت مدارس شيكاغو العامة،

 

عن  يتمثل هدفنا للعام الدراسي القادم في توفير أقوى تعليم ممكن في هذه األوقات الصعبة، وكما أعلنا يوم األربعاء، نرى أن نموذج التعلم

لبدء عام دراسي جديد على أساس كل من تطور  بعد المحسن الذي يعمل على مشاركة الطالب ليوم دراسي كامل هو الطريقة الصحيحة

 وضع الحالة الصحة العامة والتعليقات الواردة من عائالتنا.

 

، وهو ما نخطط اآلن إلصداره إطار العمل النهائي إلعادة الفتحتتمثل الخطوة التالية ونحن بصدد التحضير الفتتاح مدارسنا في إصدار  

إضافًيا للعمل مع قادة المدارس وشركاء العمل للتأكد من أن الخطة التي نضع اللمسات األخيرة عليها  في األيام المقبلة. نحن نستغرق وقًتا

للعام الدراسي الجديد شاملة ومدروسة، وسوف نشارك هذه اإلرشادات بمجرد أن تصبح جاهزة. من المهم أن نستقبل العام الدراسي 

وفهم لكيفية تأثير التعلم عن بعد على النوادي واألنشطة خارج المدرسة، والمزيد  الجديد ونحن لدينا توقعات واضحة ومتسقة للموظفين،

من التوجيه بشأن أشكال الدعم األخرى للطالب والموظفين. نشكرك على سعة صدرك بينما نواجه هذه التحديات غير المسبوقة، ونقدر 

 مشاركتك ودعمك المستمر.

 

 اإلنترنت عالي السرعة جهاز لكل طفل يحتاج إلى جهاز والوصول إلى

يبدأ التعلم في المنزل بامتالك جهاز حوسبة، ونحن ملتزمون بضمان حصول كل طفل على ما يحتاجه لتحقيق النجاح. إذا كنت بحاجة إلى 

 جهاز، فيرجى االتصال بمدرستك لطلب المساعدة. إذا لم يعد لدى مدرسة طفلك أجهزة متوفرة، فسنتعاون مع المدرسة لضمان حصولك

 1060-417-773 على أحد األجهزة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، فيرجى االتصال بالخط الساخن الخاص بالعائالت لدينا على

. نطلب منك العمل من خالل مدرستك أوالً للسماح لموظفي الخط الساخن familyservices@cps.eduأو أرسل بريًدا إلكترونًيا إلى 

للعائالت التي تحتاج إلى مساعدة للوصول إلى وجبات الطعام أو خدمات الطوارئ األخرى. ولكن في حالة احتياجك لدينا بإعطاء األولوية 

 إلى دعمهم، فلن يتأخروا عن مساعدتك.

 

 100,000لتوفير وصول عالي السرعة إلى اإلنترنت مجاًنا إلى  RCNو Comcast، من عقد شراكة مع شيكاغو متصلةتمكنا من خالل 

طالب من طالب مدارس شيكاغو العامة. تلقت العائالت المؤهلة مكالمات آلية ورسائل نصية ورسائل عبر البريد. إذا تجاهلت الرسالة 

تصال بمدرسة طفلك. تم تزويد المديرين بقائمة عن طريق الخطأ أو كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهالً لخدمة شيكاغو متصلة، فيرجى اال

 بالطالب المؤهلين وسيتمكنون من تزويدك بالخطوات التالية للتسجيل في البرنامج دون أي تكلفة.

 

 ال يؤثر بدء العام في المنزل حالًيا على موسم الرياضات الخريفية 

أسبوع واحد قبل بدء نافذة ممارسة أغسطس،  17ي األسبوع الموافق وكما هو الحال حالًيا، من المقرر أن يبدأ موسم الخريف الرياضي ف

الدولة. نحن نستغرق أسبوًعا إضافًيا لضمان توفير جميع أشكال الدعم الالزمة لبداية ناجحة للموسم. مع تطور إرشادات الصحة العامة، 

  يثات.سنعمل عن كثب مع رابطة المدارس الثانوية بإلينوي لتزويد العائالت بآخر التحد

 

ب بموجب التقويم المنقح لدى رابطة المدارس الثانوية بإلينوي الذي تم إصداره األسبوع الماضي، من المقرر حالًيا المضي قدًما في األلعا 

 الرياضية التالية في الخريف:

 الفتيات والفتيان عبر البالد؛  ●

 لعبة الجولف للفتيات والفتيان؛  ●

 السباحة والغوص للفتيات؛ و ●

 التنس فتيات.لعبة  ●

 

 :2021بينما سيتم نقل رياضات الخريف التقليدية التالية إلى ربيع 

https://cps.edu/chicagoconnected/Pages/home.aspx
https://cps.edu/chicagoconnected/Pages/home.aspx
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 كرة القدم فتيان؛ ●

 كرة القدم فتيان؛ و ●

 كرة الطائرة فتيات. ●

 

ستلعب الفرق جداول المواسم العادية المختصرة وسيتم تحديد مجموعة الواليات على أساس كل حالة على حدة. يمكن العثور على قائمة  

 .هناكاملة بالتغييرات التي طرأت على الجدول 

 

 سيكون العام الدراسي القادم مختلًفا عن أي عام آخر سنشهده في حياتنا. ال يوجد شخص واحد في فريقنا ليس ملتزماً تمام االلتزام بنسبة

العام،  بالمائة ببذل كل ما في وسعه للتأكد من أن طالبنا يمكنهم االستمرار في االزدهار. بينما نواجه التحديات التي سيأتي بها هذا 100

 سنركز بشكل فريد على القيام بما هو أفضل لطالبنا مع ضمان تمتع كل فرد في مجتمع مدارس شيكاغو العامة بالصحة والعافية.

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

Janice K. Jackson, EdD  LaTanya D. McDade 

 الرئيس التنفيذي للتعليم    الرئيس التنفيذي

 مدارس شيكاغو العامة     مدارس شيكاغو العامة

 

https://drive.google.com/file/d/1enO0ib5-AJ83NzPlPmU2pjO-0d8t72Gd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enO0ib5-AJ83NzPlPmU2pjO-0d8t72Gd/view?usp=sharing

