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 أعزائي عائالت مدارس شيكاغو العامة،

 

انتهى رسميًا، وكان بالتأكيد مختلفًا عما شهدناه من قبل. ورغم أن هذا العام كان صعبًا، إال أنه كان مليئًا  20-2019إن عامنا الدراسي  

بالنمو والقوة واإلنجاز. اجتمع موظفونا وأعضاء المجتمع لدعم مدارسنا في أوقات صعبة. وأريد أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع اآلباء 

وصياء وأفراد األسرة الذين ساعدونا في توفير الحماية في األشهر القليلة الماضية وكفلوا للطالب مواصلة تعليمهم من المنزل. أنا واأل

 فخور جدًا لكوني عضًوا في عائلة مدارس شيكاغو العامة.

 

 يرجى االستمرار في الحفاظ على مشاركة طفلك هذا الصيف. 

ذا العام، ال يقتصر التعلم على الفصل الدراسي. إن الحفاظ على استمرار مشاركة طفلك خالل فصل كما شهدنا جميعًا بشكل مباشر ه

الصيف أمًرا بالغ األهمية لضمان استمراره في التعلم واالستعداد للعام الدراسي المقبل. نحن محظوظون ألن لدينا شركاء مجتمعيين 

طفلك ومعلمين من جميع أنحاء المدينة يعملون لضمان وصول 

:4TYMT8R6\Content.Outlook\NetCacheI\Windows\Microsoft\Local\AppData\Jen\Users\C\حول :إلي

ارغ طوال الصيف. يمكنك القيام  فرص التعلم عبر اإلنترنت المجانية والممتعة ف

:4TYMT8R6\Content.Outlook\INetCache\Windows\Microsoft\alLoc\AppData\Jen\Users\C\حول :

ارغ ت الثقافية شهرة في شيكاغو، إلى أكثر المتاحف والمؤسسا بالرحالت الميدانية االفتراضية ف

:4TYMT8R6\Content.Outlook\INetCache\Windows\Microsoft\Local\AppData\Jen\Users\C\وحضور

ارغ وإنشاء قصص من  معسكر صيفي افتراضي عبر اإلنترنت حول :ف

:4TYMT8R6\Content.Outlook\INetCache\Windows\Microsoft\Local\AppData\Jen\Users\C\حوخالل

ارغ  لدى مكتبة شيكاغو العامة. تحدي التعلم الصيفي ل :ف

 

 ستبقى مواقع الوجبات الجاهزة مفتوحة هذا الصيف. 

 1صباًحا حتى  9أغسطس من الساعة  28يونيو إلى الجمعة 22للتذكير، ستفتح مواقع الوجبات السريعة في الصيف بداية من االثنين 

ظهًرا كل يوم من أيام األسبوع. يمكنك العثور على أحدث قائمة بمواقع الوجبات القريبة منك 

:4TYMT8R6\Content.Outlook\INetCache\Windows\Microsoft\Local\AppData\Jen\Users\C\حول :في

ارغ  بسبب عطلة الموظفين. يونيو 19سيتم إغالق مواقع الوجبات يوم الجمعة يرجى مالحظة أنه  . cps.edu/mealsites ف

  

 تّرقب الفرص لتقديم ما لديك من اقتراحات حول خططنا للعام الدراسي المقبل. 

، سنطلق قريبًا سلسلة من االستطالعات للحصول على تعليقاتك حول كيفية توفير بيئة تعليمية آمنة ومرحبة كما شاركت األسبوع الماضي

. يرجى التحقق 12إلى  4ومنتجة للطالب في الفصل الخريفي هذا العام. أرسلنا أمس استطالع طالبي للطالب المقيدين في الصفوف من 

 لك. أنت وعائلتك شريكان مهمان في هذا العمل، وأتطلع إلى سماع تعليقاتك.لدى لطف cps.eduمن حساب البريد اإللكتروني 

 

 سترحل المنطقة انتخابات مجلس المدارس المحلية إلى نوفمبر. 

( في أبريل. تلعب مجالس المدارس المحلية LSC، لم تتمكن المنطقة من إجراء انتخابات مجلس المدارس المحلي )9-بسبب جائحة كوفيد

من خالل إجراء تغييرات في السياسة تؤثر بشكل مباشر على نتائج الطالب، واختيار قادة المدارس، والموافقة  -ا في مدارسنا دوًرا حاسمً 

على كيفية إنفاق األموال المخصصة للمدارس. وقد وقع الحاكم جيه بي بريتزكر أمس قانونًا يسمح للمنطقة بنقل انتخابات مجلس المدارس 

تمديد فترات اللجنة الحالية حتى إجراء االنتخابات الجديدة. كما يسمح القانون بتنسيقات تصويت مرنة لحماية صحة المحلي إلى نوفمبر و

 جميع المشاركين وسالمتهم. سوف نشارك مواعيد االنتخابات وأشكال التصويت الجديدة

كاغو العامة لدينا الذين يتنافسون على معك في أقرب وقت ممكن. شكًرا لألعضاء المتفانين والمتحمسين في مجتمع مدارس شي 

 االنتخابات إليجاد بيئات تعلم إيجابية وشاملة تماًما حيث يتمتع كل طفل فيها بفرصة تحقيق النجاح.
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 آمل أن تنعموا بصيف آمن وصحي.

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 

 Janice K. Jackson, EdD 

 التنفيذيالرئيس 

 مدارس شيكاغو العامة


