
 

 
 

 1 أبریل 2020

 أعزائي عائالت مدارس شیكاغو العامة،

،COVID-19 صحة ورعایة الطالب والموظفین لدینا هي دائًما األولویة القصوى لدینا. منذ اإلغالق المؤقت لمدارسنا بسبب انتشار فیروس 
 قدمت مدارس شیكاغو العامة 2.8 ملیون وجبة طعام جاهزة للعائالت، ونحن ملتزمون بمواصلة تقدیم هذه الوجبات خالل عطلة الربیع

 وحتى إعادة فتح مدارس شیكاغو العامة. لتزوید عائالتنا بالخدمات األكثر تماشًیا مع الظرف الراهن أثناء استالم وجبات الطعام أثناء فترة
 اإلغالق ولدعم موظفي المدرسة بشكل أفضل، ستتغیر مواقع توزیع الطعام اعتباًرا من یوم االثنین 6 أبریل.

 خالل عطلة الربیع المقررة للمنطقة، والتي تبدأ یوم االثنین 6 أبریل، یمكن للعائالت الحصول على وجبات طعام سریعة ومختارة في 136
 موقًعا مدرسًیا في جمیع أنحاء المدینة من االثنین إلى الخمیس، من الساعة 9 صباًحا حتى 1 ظهًرا. تتوفر قائمة مفصلة بمواقع وجبات عطلة

 الربیع  هنا . اعتباًرا من األسبوع التالي (االثنین 13 أبریل)، ستطلق المنطقة خطة وجبات موحدة بناء علیها ستستمر 276 مدرسة من
 المدارس التي ترتادها العائالت بشكل كبیر في تقدیم وجبات مجانیة، ولن تعمل المدارس التي كانت أقل استخداًما من جانب العائالت كمواقع

 توزیع.

  من خالل دمج المواقع، سیكون لدینا المزید من الموظفین المتاحین لدعم كل مدرسة - مما سیساعد على ضمان عدم إغالق مواقع الوجبات
 في حالة غیاب الموظفین. سیستمر دفع أجور موظفي غرفة الطعام الذین ال یعملون أو یتم تعیینهم في موقع الوجبات وسیتمكنون من البقاء

 في المنزل وااللتزام بالتباعد االجتماعي. باإلضافة إلى ذلك، من خالل تقلیل عدد مواقع الوجبات، سنتمكن أیًضا من تقلیل عدد المدیرین
 والمسؤولین المساعدین الذین یشرفون على توزیع الوجبات كل یوم، مما سیوفر وقًتا إضافًیا للمدراء لدعم التعلم عن بعد، والذي یتم إطالقه

 على مستوى المنطقة ابتداء من 13 أبریل.

 خالل الفترة المتبقیة من هذا األسبوع، یمكن لعائالت مدارس شیكاغو العامة الحصول على وجبات مجانیة من الساعة 9 صباًحا حتى 1
 ظهًرا في أي مدرسة من مدارس شیكاغو العامة. للحصول على القائمة الكاملة لمواقع الوجبات المفتوحة خالل عطلة الربیع وضمن خطة

 الموقع الموحدة بدًءا من 13 أبریل، یرجى زیارة cps.edu/mealsites أو اتصل بالرقم KIDS-553-773. لن یتم فتح مواقع الوجبات یوم
 الجمعة، الموافق 10 أبریل إلجازة موظفینا یوم الجمعة العظیمة، ونطلب من العائالت التخطیط وفًقا لذلك.

 إن دعم عائالتنا في خضم حالة الطوارئ الصحیة العامة هذه مهم للغایة بالنسبة لنا، ونشكرك على صبرك وتفهمك مع تطور خططنا
 ومواردنا. یرجى االستمرار في االلتزام بالتباعد االجتماعي ونحن نعمل على الحد من انتشار هذا الوباء.
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