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 أعزائي أولیاء األمور والعائالت والموظفین لدى مدارس شیكاغو العامة،

 كانت األسابیع العدیدة الماضیة صعبة حیث شاهدنا األزمة الصحیة لفیروس COVID-19 التي تؤثر على البلدان في جمیع أنحاء العالم،

 واآلن في وطننا. أعلن الحاكم  Pritzkerالیوم أن جمیع مدارس إلینوي، بما في ذلك مدارس شیكاغو العامة، ستغلق أبوابها ابتداًء من الثالثاء

 17 مارس وحتى االثنین 30 مارس. من المقرر استئناف الدروس في یوم الثالثاء 31 مارس. یتم أیًضا إلغاء األنشطة واألحداث والرحالت

 المیدانیة واألحداث الریاضیة التي ترعاها المدرسة خالل هذا الوقت.

 إنني أدرك تأثیر هذا اإلغالق على مجتمعنا، وأنا أعلم أنه سیثقل كاهل طالبنا وموظفینا والعائالت العاملة التي تعتمد على مدارسنا. أرید أن

 أؤكد لكم أن فیروس COVID-19 لن یوقف عملنا نیابة عن األطفال. نحن عائلة واحدة ذات هدف واحد، ونحن هنا لدعمك.

  معلومات مهمة للعائالت والموظفین

 سیتم إغالق جمیع المباني المدرسیة للتنظیف الشامل.  سیتم إغالق المدارس أمام جمیع الطالب والموظفین بدًءا من الثالثاء 17 مارس حتى

 االثنین 30 مارس. ُیسمح فقط بدخول خبراء التنظیف البیئي في المباني المدرسیة إلى جانب الموظفین األساسیین. یجب على العائالت عدم

 إرسال أطفالهم إلى المدارس.

 ستتوفر وجبات صحیة لطالبنا.  نحن نعي أن مدارسنا توفر وجبات صحیة للعدید من طالبنا، وسوف نقدم صنادیق طعام مجانیة تحتوي على

 وجبتي اإلفطار والغداء لمدة ثالثة أیام لكل طالب في األسرة. سیتمكن جمیع العائالت من استالم وجباتهم في أقرب مدرسة من مدارس

 شیكاغو العامة ابتداًء من الثالثاء 17 مارس، في الفترة بین الساعة 9 صباًحا و1 مساًء یومًیا. سیقوم موظفو غرفة الغداء بتحضیر الوجبات

 وتعبئتها وتقدیمها خارج مبنى المدرسة.

 سترسل المدارس موارد ومواد إثراء إلى المنزل مع الطالب.  یوم االثنین، 16 مارس، سیقوم الموظفون في المدرسة بإرسال الموارد إلى

 المنزل في شكل نسخة مطبوعة وتنسیق عبر اإلنترنت. سیساعد أعضاء هیئة التدریس في المدرسة الطالب أیًضا على تذكر أخذ المستلزمات

 والمتعلقات الشخصیة واألدویة والمواد األخرى معهم إلى المنزل.

 سیتم دفع أجور جمیع الموظفین بدوام كامل والمنتظمین بانتظام طوال هذا الوقت.  لن یتمكن موظفو المدرسة من الوصول إلى مباني المدرسة

 أثناء فترة اإلغالق.

 سیتم فتح المكاتب المركزیة ومكاتب الشبكات فقط لموظفي الطوارئ.  یعتبر أفراد الطوارئ هم الذین یؤدون وظائف المنطقة األساسیة.

 سُیطلب من جمیع موظفي المكاتب المركزیة والشبكات اآلخرین العمل عن بعد أو سیتم إعفاؤهم مع دفع أجورهم. سیتم تقدیم مزید من

 المعلومات للموظفین خالل عطلة نهایة األسبوع.

  ستبقى مواقع االقتراع في مواقع مدارس شیكاغو العامة.  لن یبدأ التنظیف الشامل في تلك المدارس إال بعد االنتخابات األولیة.

 إذا كان لدیك أسئلة، راسلنا عبر البرید اإللكتروني familyservices@cps.edu أو اتصل بمركز قیادة مدارس شیكاغو العامة على الرقم 

 KIDS (5437-553-773)حتى 7 مساًء اللیلة. نحن نعمل على تحدیث األسئلة الشائعة دائما، ونحثك على التحقق  هنا  للحصول على

 التحدیثات في وقت الحق اللیلة. سیتم تقدیم توجیهات محددة للمدراء والموظفین.

 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تحدید موقع الرعایة الطبیة، فالرجاء التواصل مع مكتب صحة ورعایة الطالب لدى مدارس شیكاغو العامة

. (KIDS (5437-553-773أو من خالل االتصال بمركز القیادة لدى مدارس شیكاغو العامة على  oshw@cps.edu  على 

 إذا كنت أنت أو طفلك مصاًبا بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس ولم تحتك احتكاًكا مباشًرا مع شخص مصاب بفیروس●

 COVID-19، فیرجى االتصال بمقدم الرعایة األولیة لدیك.

 إذا كنت قلًقا من أن لدیك أنت أو طفلك اتصاًال مباشًرا بشخص ثبتت إصابته بفیروس COVID-19، فیرجى االتصال بإدارة●

 الصحة العامة في شیكاغو (CDPH) على coronavirus@chicago.gov أو االتصال برقم4835-746-312 .

 

 



 

 للحصول على المعلومات األكثر دقة وموثوقیة حول فیروس COVID-19، یرجى زیارة:

 إدارة الصحة العامة في شیكاغو●

 مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها●

 مدارس شیكاغو العامة●

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

Janice K. Jackson, EdD  

 الرئیس التنفیذي

 مدارس شیكاغو العامة

 

 

 

 


