
 

 
 
 

 10 أبریل 2020

 

 أعزائي عائالت مدارس شیكاغو العامة،

 

 في حین أننا نعلم أن هذه العطلة لیست عطلة الربیع التي توقعتها، فإننا نأمل أن یوفر لك هذا األسبوع فرصة لالسترخاء واالستعداد للتعلم عن

 بعد، والذي یبدأ یوم االثنین 13 أبریل. تعمل منطقتنا على مدار الساعة إلنشاء خطط التعلم عن بعد التي تلبي االحتیاجات الفریدة لكل طالب.

 نشكر فرقنا المخصصة على تولي هذه المهمة الضخمة ونثني على الجمیع إلكمالهم بنجاح سنوات من العمل في غضون أسابیع قلیلة فقط.

 

 إطالق خطتنا للتعلم عن بعد

 كانت مدارسنا مشغولة في التواصل مع العائالت حول شكل التعلم عن بعد ألطفالهم. لضمان وصول أكبر إلى فرص التعلم االفتراضیة، تقوم

 مدارس شیكاغو العامة (CPS) بتوزیع أكثر من 100,000 جهاز للطالب في المجتمعات في جمیع أنحاء مدینتنا. إذا كان طفلك یحتاج إلى

جهاز للوصول إلى التعلم الرقمي عن ُبعد، فیرجى االتصال بخط مساعدة دعم اآلباء لخدمات المعلومات والتكنولوجیا على رقم 417-773-
 1060  من االثنین إلى الجمعة بین الساعة 7:30 صباًحا و4:30 مساًء. وقد وضعنا  هذا الدلیل  أیًضا لمساعدة العائالت على استكشاف كیفیة

  االتصال باإلنترنت للتعلم عن ُبعد.

 

 تلتزم مدارس شیكاغو العامة بتوفیر خیارات تعلیمیة عالیة الجودة لجمیع الطالب من یوم االثنین 13 أبریل وحتى نهایة فترة اإلغالق المحددة

 من قبل الدولة.  یرجى مالحظة أن التعلم عن بعد لن یتوفر یوم الجمعة 17 أبریل، ألنه یوم للتطویر المهني للمعلمین في تقویم مدارس شیكاغو

 العامة.

 

 نحث جمیع العائالت لزیارة cps.edu/remotelearning للحصول على أحدث المعلومات حول التعلم عن بعد وللوصول إلى موارد

 التعلم عن بعد القیمة ألطفالهم. للطالب المشاركین في التعلم عن بعد افتراضًیا، یرجى االطالع  أفضل الممارسات هذه  للحصول على

 معلومات مهمة حول الخصوصیة والسریة.

 

 مواقع محدثة للوجبات السریعة

 وزعت مدارس شیكاغو العامة ما یقرب من خمسة مالیین وجبة منذ بدء إغالق المدرسة في 17 مارس، وما زلنا ملتزمین بتزوید عائالتنا

 بوجبات صحیة مجانیة على مدار فترة إغالق مدرستنا. لمنح العائالت أفضل تجربة متسقة عند الحصول على الطعام ودعم موظفي المدرسة

 بشكل أفضل، أعلنا األسبوع الماضي أنه تم دمج مواقع الوجبات السریعة.

 

 ابتداًء من یوم االثنین 13 أبریل، یمكن للعائالت استالم وجبات الطعام في واحدة من أكثر من 270 مدرسة تابعة لمدراس شیكاغو العامة.

 یمكن استالم الوجبات من االثنین إلى الجمعة من الساعة 9 صباًحا حتى 1 ظهًرا. للعثور على موقع توزیع الوجبات األقرب إلیك، تفضل

.cps.edu/mealsites بزیارة 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1RKXHhhRN6FotGMx-PN0JmqxEjWW-Q3oH/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/file/d/1oMXiOexd-bh9jwkthsveZ4HM-qg84ESe/view


 

 یوم االثنین، سنبدأ جمیًعا رحلة إلى منطقة مجهولة. من الطبیعي أن نشعر ببعض القلق، لكننا نعلم أنه إذا عملنا مًعا، یمكننا تزوید أطفالنا

 بالتعلیم الذي یحتاجونه للبقاء على المسار الصحیح ومواصلة النمو حتى نتمكن جمیًعا من العمل مًعا مرة أخرى. نشكرك على مشاركتك

 ونتطلع إلى بدء هذا الفصل الجدید كعائلة واحدة من مدارس شیكاغو العامة.

 

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

Janice K. Jackson, EdD 

 الرئیس التنفیذى

 مدارس شیكاغو العامة

LaTanya D. McDade 

 كبیر مسؤولي التعلیم

 مدارس شیكاغو العامة

 

 


