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 اآلباء والعائالت األعزاء لدى مدارس شيكاغو العامة،

 

 ظهرا   1يرجى االنضمام إلينا لالحتفال بالتخرج على مستوى المدينة يوم األحد الساعة  

يتوقعونه قبل  ، الذين لألسف لم يحظوا بموسم البدء الذي كانوا2020أود أن أبدأ ببضع كلمات عن دفعة مدارس شيكاغو العامة لعام 

ا سابق ا في المدرسة الثانوية، أعرف ماذا تعني هذه االحتفاالت بالنسبة للطالب وأسرهم. لكن الوباء  بضعة أشهر فقط. بصفتي مدير 

العالمي لن يمنعنا من االحتفال بنجاحهم. لقد عملنا مع المدينة 
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ارغ  سيبث على البث التلفزيوني والبث المباشر على وسائل التواصل االجتماعي. حفل تخرج على مستوى المدينة عبر اإلنترنت ل :ف

أريد أن يعرف قادتنا الشباب كيف ألهمني جيلهم. بينما كنت أسجل مالحظاتي االفتتاحية قبل األحداث التي دارت خالل األسبوعين 

رف القوة التحويلية لجيلك. في غضون أسابيع، ساعدت في تحويل النقاشات التي تدور حول العنف العنصري. الماضيين، من المهم أن تع

 بدون شغفك ومشاركتك، ال أعتقد أن أمتنا كانت ستجتمع مع ا على هذه الحقيقة البسيطة: حياة السود أمر مهم للغاية.

 ستعقد الفصول الصيفية عبر اإلنترنت.

جلس والية إلينوي يونيو ، أصدر م 4في 
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ارغ استعرضت المنطقة اإلرشادات بعناية وحددت أن من  .الفصول الصيفية المحدثة وإرشادات األنشطة المسموح بها األخرى ل :ف

، كما هو مخطط لها. بينما نضع خطط ا للعودة المحتملة إلى مصلحة طالبنا وموظفينا االستمرار في عقد الفصول الصيفية االفتراضية

التعليم الشخصي في الفصل الخريفي، سيكون من السابق ألوانه السماح برجوع الطالب والموظفين في هذا الوقت بسبب التحديات 

 المستمرة المرتبطة بالتعليم الشخصي.

 

 ك من مالحظات.نحن نخطط للسنة القادمة وبحاجة إلى التعرف على ما لدي 

بينما نواصل التخطيط للعام الدراسي المقبل، من المهم للغاية أن نسمع منك لضمان استعدادنا لدعم بيئات التعلم اآلمنة والترحيبية. 

للمساعدة في تحديد نهجنا في الفصل الخريفي والكشف عنه، بدأنا في إطالق سلسلة من االستطالعات ومجموعات التركيز للطالب 

 والموظفين. واألسر

 

في حين أن هناك العديد من القرارات التي يجب العمل عليها، فقد وضعت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها  
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ارغ للمناطق التعليمية التي سنتبعها عندما يكون من الممكن إعادة فتح المدارس. تتطلب منطقة مدرسية كبيرة ومعقدة  إرشادات ول :ف

ا دقيق ا يراعي مجموعة متنوعة من االحتياجات في مدارسنا، ونحن نعمل من خالل هذه السيناريوهات حتى نتمكن في  مثل منطقتنا توجيه 

 إرشادات إلعادة فتح المباني المدرسية. األسابيع القادمة من تقديم مسودة

 

على الرغم من أن مسودة التوجيهات لدينا ال تزال قيد اإلنشاء، إال أننا نعلم اآلن استناد ا إلى إرشادات مركز السيطرة على األمراض  

(CDC.أنه يجب إجراء عدد من التغييرات المهمة إلعادة فتح مباني مدرستنا بأمان ) 

 

ا في جميع المدارس: اليوم، نعلم أن   خط األساس لموارد الصحة والسالمة يجب أن يكون متاح 

 سيحتاج الجميع إلى ارتداء أغطية الوجه، وستوفر المنطقة مجموعة محدودة للطالب والموظفين في بداية العام الدراسي؛ 

 ا بسهولة في جميع أنحاء المباني  يجب أن يكون معقم اليدين متاح 

 تنظيف وتطهير صارمة. سيتم وضع بروتوكوالت 

  الحرارة.وسيتلقى الطالب والموظفون فحوصات يومية للتحقق من درجة 

 

سيكون التعلم واالحتياجات االجتماعية والعاطفية لطالبنا أفضل من أي وقت مضى، وسنكون مستعدين لدعمهم. ستفيد مالحظاتك النقدية  

 والموظفين بنجاح إلى العام الدراسي الجديد. عملية التخطيط لدينا وتساعدنا على ضمان انتقال الطالب
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ا على مستوى المنطقة والمدرسة والفصول الدراسية. سنوفر للمدارس إرشادات واضحة   تتطلب كل هذه التغييرات تخطيط ا وتنسيق ا كبير 

 ه.في وقت مبكر من فصل الصيف هذا حول كيفية تطوير الخطط والهياكل الالزمة لدعم الطالب على أفضل وج

 

سبتمبر. ومع ذلك، فإن كيفية حدوث ذلك وعدد الطالب الذين سيتمكنون من العودة في  8نحن ملتزمون ببدء العام الدراسي يوم الثالثاء  

ا على مراحل إعادة فتح إلينوي.  كل مرة يعتمد أيض 

 

ى شاركتك والتزامك ونحن نعمل على تحقيق أقصنتطلع إلى االستماع إليك عند إطالق استطالعاتنا في األيام المقبلة، ونقدر شراكتك وم 

ا غير مسبوق. ا دراسي ا آخر   استفادة مما سيكون عام 
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