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 أعزائي عائالت مدارس شيكاغو العامة،

 

( أن تكون كل بيئة تعليمية قوية قدر اإلمكان. صوتك مهم لتحقيق ذلك، لذلك آمل أن تفكر في المشاركة CPSتريد مدارس شيكاغو العامة )

 في إحدى ورش العمل المجتمعية االفتراضية التي ستنطلق هذا الصيف.

 

لتقديم المالحظات التي ستساعدنا على مواصلة تعزيز مستوى المدارس في األحياء. سوف تسترشد مناقشاتنا بالمعلومات هذه هي فرصتك 

، والذي يستكشف أنماط التسجيل وعروض البرامج للمدارس في كل منطقة من مدينتنا. ( ARA)المقدمة في أحدث تحليل إقليمي سنوي 

 .ara.cps.eduالتحليل اإلقليمي السنوي بثماني لغات مختلفة على يمكنك الوصول إلى أحدث معلومات بخصوص 

 

يمكنك الرد على دعوة حضور ورشة عمل باستخدام الروابط أدناه. آمل أن تفكر بقوة في المشاركة بصوتك في هذه النقاشات المهمة 

مكم ونحن نسعى جاهدين لتحقيق رؤيتنا لتحقيق تعليم عالي الجودة لكل طفل من كل للغاية. أنت أهم الشركاء لدينا، ونحن بحاجة إلى دع

 مجتمع في شيكاغو.

 

 .هنامساًء التسجيل  6:30إلى  5يونيو من  30اجتماع المجتمع الجنوبي بخصوص التحليل اإلقليمي السنوي: الثالثاء   ●

 .هنامساًء التسجيل  6:30إلى  5يوليو من  1بي بخصوص  التحليل اإلقليمي السنوي: األربعاء اجتماع المجتمع الجنوبي الغر ●

 .هنامساًء التسجيل  6:30إلى  5يوليو من  8اجتماع المجتمع المركزي بخصوص التحليل اإلقليمي السنوي: األربعاء  ●

 .هنامساًء التسجيل  6:30إلى  5يوليو من  9ع المجتمع الشمالي بخصوص التحليل اإلقليمي السنوي: الخميس اجتما ●

 

 في االنتقال إلى الكلية. 2020ألف دوالر أمريكي لمساعدة دفعة  150( صندوًقا بقيمة CFFأنشأ صندوق األطفال أوال )

لقد حظي طالبنا الكبار بالتخرج، وبالنسبة للطالب الذين هم قيد االنتقال إلى الكلية، نريد التأكد من أن الحواجز المالية ال تعترض  

طريقهم. ال ينبغي لشيء مثل رسوم الكتب الدراسية أو تذكرة الحافلة إلى الحرم الجامعي أن يمنع طالبنا من تحقيق حلمهم في االلتحاق 

وبنك  PepsiCoوهذا هو السبب في أن الجهات المانحة بصندوق األطفال أوال، بما في ذلك الممولين الرئيسيين وهم شركة  بالكلية،

Fifth-Third Bank.يتقدمون للمساعدة ، 

 

الل . من خصندوق للوقاية من الذوبان الصيفي للدفعات األولى بفضل كرم المجتمع الخاص والخيري ، أنشأ صندوق األطفال أوال 

دوالر للمساعدة في دفع نفقات مثل الكتب ورسوم  1,000مستشاريهم، يمكن للطالب التقدم بطلب للحصول على منح صغيرة تصل إلى 

 التسجيل في الكلية والسفر.

 

صندوق المودة إذا كان في مقدورك ذلك، فيرجى مساعدتنا في مساعدة العائالت خالل هذه األوقات العصيبة من خالل المساهمة في  

 ، صندوقنا لإلغاثة من األزمات.والرحمة

 

 تظل مالعب مدارس شيكاغو العامة مغلقة وفقا لتوجيهات منطقة بارك

 بينما تبدأ شيكاغو بحذر في إعادة فتح أجزاء من مدينتنا، نريد التأكيد على أن جميع مالعب مدارس شيكاغو العامة

. نحن نتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه لمجتمعاتنا استخدام مالعبنا مرة أخرى، ولكن توجيهات منطقة باركستظل مغلقة وفًقا لمقتضيات  

حة أنفسنا ومن المهم للغاية أن نقوم بدورنا للحفاظ على ص 19-هذه المساحات المخصصة للتجمعات تشكل خطًرا النتقال كوفيد

 ومجتمعاتنا.

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام، 
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