
 

 

 

 3 أبریل 2020

 

 أعزائي عائالت مدارس شیكاغو العامة،

 

  بینما نختتم هذا األسبوع، نرید أن نشكركم على قوتكم ومرونتكم. لقد كان من المشجع أن نرى الطرق المختلفة التي تدعم بها عائلة مدارس

 شیكاغو العامة بعضها البعض، ونأمل أن تجدوا   هذا الفیدیو  معبًرا عن حبنا كما نرید.

 

  على الرغم من أن ذلك ال یتعلق بالعام الدراسي المعتاد، إال أن عطلة الربیع المجدولة لمنطقتنا ستكون األسبوع المقبل. نأمل أن تتمكن

 عائالتنا ومعلمینا ومدیري المدارس من استغالل هذا الوقت لالستمتاع بالراحة والتعافي. مًعا، سنحدث طفرة في التعلم عن ُبعد لثالث أكبر

 منطقة تعلیمیة في أمریكا في غضون أسابیع - ولیس سنوات. حتى في األوقات العادیة، سیكون ذلك بمثابة جهًدا ضخًما. نحن نشجع الجمیع

 على استخدام عطلة الربیع اللتقاط أنفاسهم، وسنعید العمل بالمدرسة عبر اإلنترنت في 13 أبریل.

 

  لدینا العدید من التذكیرات والتحدیثات الهامة لمشاركتها معكم قبل بدء العطلة.

 

  لقد قمنا بتطویر العدید من الموارد لمساعدتكم على االستعداد للتعلم عن بعد.

 تعمل مدارسنا بجد لتصمیم خطط التعلم عن بعد التي ستوفر لطالبنا فرص تعلم عالیة الجودة بعد عطلة الربیع وخالل الفترة المتبقیة من

.cps.edu/remotelearning  اإلغالق الذي تفرضه الدولة. لمزید من المعلومات حول التعلم عن بعد وأنشطة اإلثراء، یرجى زیارة 

 كجزء من جهود المنطقة لتوفیر التعلم عن ُبعد للطالب المحتاجین، ستقوم المدارس بتوزیع أكثر من 100,000 جهاز حتى یتمكن الطالب

 من المشاركة في أنشطة التعلم في المنزل. تشمل هذه األجهزة 65,000 جهاز من أجهزة Chromebooks وأجهزة كمبیوتر محمولة

 وأجهزة iPad المدرسیة؛ و37000 جهاز جدید؛ وأجهزة إضافیة من خالل المساهمات الخیریة المحتملة. ستقوم المدارس بتنسیق هذا الجهد

 مع مجتمعاتها المدرسیة. قمنا أیًضا بوضع هذا  الدلیل  للعائالت التي ترغب في التعرف على خیارات مختلفة لالتصال باإلنترنت للتعلم عن

 ُبعد.

 

  تم تغییر مواقع الوجبات السریعة لتقدیم خدمة أفضل لمجتمعاتنا.

 لتزوید عائالتنا بالخدمات األكثر تماشًیا مع الظرف الراهن أثناء استالم وجبات الطعام أثناء فترة اإلغالق ولدعم موظفي المدرسة بشكل

 أفضل، ستتغیر مواقع توزیع الطعام. خالل عطلة الربیع، قد تحصل العائالت على وجبات الطعام السریعة في أكثر من 130 موقًعا مدرسًیا

 في جمیع أنحاء المدینة بدایة من االثنین إلى الخمیس، من 9 صباًحا حتى 1 مساًء لن یتم فتح مواقع الوجبات یوم الجمعة، 10 أبریل إلجازة

 موظفینا یوم الجمعة العظیمة، ونطلب من العائالت التخطیط وفًقا لذلك . ابتداء من األسبوع التالي، الموافق االثنین 13 أبریل، أكثر من 270

 مدرسة  كانت مواقع توزیع عالیة الطلب للعائالت  ستفتح لتقدیم وجبات مجانیة. ابحث عن موقع الوجبة األقرب إلیك في

.cps.edu/mealsites 

 

  لن تكون مسارات الممر اآلمن نشطة بعد إغالق المدارس.

 منذ بدایة إغالق المدارس، لعب عمال الممر اآلمن لدینا دوًرا مهًما وقیًِّما في دعم العائالت أثناء حصولهم على وجبات طعام سریعة. طبًقا

 لخطة توزیع الوجبات المعاد تصمیمها، ستقوم عائالتنا باختیار الوجبات وفق مسارات مختلفة ال تتطابق مع مسارات الممر اآلمن القیاسیة

 الخاصة بنا. بسبب هذا التغییر، لن یتمركز عمال الممر اآلمن على مساراتهم المعتادة. ومع ذلك، كجزء من التزامنا تجاه موظفینا، سیستمر

 دفع راتب عمال الممر اآلمن. مع استمرار إغالق المدارس، ستدخل المنطقة في شراكة مع Safe Passage لتحدید الفرص األخرى للعمال

 لدعم العائالت.

 

  یعد ملء التعداد مهًما لضمان حصول منطقتنا على الموارد التي نحتاجها.

 نحن نشجعك على قضاء بعض الوقت خالل األسبوع القادم لملء  تعداد الوالیات المتحدة . تساعد البیانات المستقاة من التعداد على ضمان

 حصول مدینتنا على موارد كافیة من الحكومة الفیدرالیة. كلما مأل التعداد عدد أكبر من األسر، كلما حصلنا على تمویل أكبر للمساعدة في

https://twitter.com/ChiPubSchools/status/1246152202948882433
https://docs.google.com/document/d/1RKXHhhRN6FotGMx-PN0JmqxEjWW-Q3oH/edit#heading=h.gjdgxs
https://2020census.gov/ar.html


 

 االستثمار في مدارسنا وأحیائنا. یمكنك ملء التعداد عبر اإلنترنت أو الهاتف أو البرید. یرجى مالحظة أن التعداد ال یطلب وضع الهجرة أو

 الجنسیة الخاصة بك، وسیتم التعامل مع كل إجابة على أنها سریة.

 

  مدارس شیكاغو العامة تقف مع جمیع األفراد، وسنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة مجتمعاتنا المدرسیة خالل هذا الوقت.

 

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

Janice K. Jackson, EdD  
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