
 

 

 أولیاء األمور والعائالت األعزاء،

 

 تلتزم مدارس شیكاغو العامة (CPS) بإبقاء العائالت على اطالع دائم بالمستجدات، ونحن نكتب إلیكم الطالعكم على أحدث التطورات

 المتعلقة بمرض فیروس كورونا 2019 (COVID-19). قامت إدارة شیكاغو للصحة العامة (CDPH) بتنبیه المنطقة مؤخًرا إلى حالة إصابة

 مؤكدة بفیروس COVID-19 لعضو بأكادیمیة Sheridan للریاضیات والعلوم.

 

  وفًقا لتوجیهات إدارة شیكاغو للصحة العامة (CDPH)، سیتم إغالق Sheridan بدًءا من غد، االثنین، 16 مارس، وسُیعاد فتحها عند إعادة

 فتح مدارس المنطقة یوم الثالثاء، 31 مارس. نطلب من أي شخص كان في Sheridan في 9 مارس أن یظل في المنزل على الفور حتى

 یوم االثنین 23 مارس.  سیتم منح الموظفین إجازة مدفوعة األجر، وسیتم إعفاء الطالب من الغیاب.

 

 بناًء على أوامر من الوالیة، تستعد المنطقة إلغالق جمیع المدارس ابتداًء من الثالثاء 17 مارس وحتى االثنین 30 مارس. نشجع العائالت

 على البقاء في المنزل إال في حالة التماس الرعایة الطبیة. في حالة عدم إعادة فتح المدارس في 31 مارس نحن نشجعك على جلب األغراض

 الشخصیة إلى المنزل من المدرسة والتخطیط وفًقا لذلك.

 

  إلیكم آخر التحدیثات.

 

  الوصول إلى مبنى المدرسة والمساعدة الغذائیة للعائالت

 اعتباًرا من یوم الثالثاء 17 مارس، سیتم إغالق جمیع مرافق المدرسة للتنظیف الشامل. أعد ترتیباتك وفًقا لذلك واجلب أي●

 متعلقات شخصیة ترغب في الحصول علیها في المنزل. لن ُیسمح لك بدخول المبنى أثناء فترة اإلغالق.

 ستعمل جمیع مواقع مدارس شیكاغو العامة كمواقع لتوزیع الطعام لطالب مدارس شیكاغو العامة. سیتم استالم الطعام خارج مبنى●

 المدرسة ویبدأ في كل مدرسة یوم الثالثاء، 17 مارس، ومن المقرر من الساعة 9 صباًحا حتى 1 ظهًرا من االثنین إلى الجمعة.

 یمكن لعائالت مدارس شیكاغو العامة الحصول على وجبات لمدة ثالثة أیام في كل مرة، مع كل وجبتین لكل طفل. إذا كنت بحاجة

 للمساعدة، یرجى االتصال بمركز قیادة مدارس شیكاغو العامة على  KIDS (5437-553-773) أو البرید اإللكتروني

.familyservices@cps.edu 

 

  اإلثراء التربوي

 سیوفر مكتب مدارس شیكاغو العامة للتعلیم والتعلم  حزم األنشطة على مستوى الصف  للصف الثاني عشر الذي یشمل األنشطة●

 الرقمیة وغیر الرقمیة للطالب. یمكن االطالع على حزمة عینة   هنا . یمكن للمدیرین والمعلمین اختیار طباعة حزم مستوى

.cps.edu/coronavirus الصف، والتي ستكون متاحة أیًضا للطالب واألسر في 

 

 استخدام المنصات الرقمیة

 للتأكد من أن مدارس شیكاغو العامة هي أفضل وسیلة لحمایة معلومات التعریف الشخصیة الحساسة لطالبنا، مثل االسم األول●

 واألخیر وتاریخ المیالد وغیر ذلك من معلومات القوائم، فإننا نشجع المدارس على التواصل مع الطالب واألسر فقط من خالل

 المنتجات المعتمدة من جانب مدارس شیكاغو العامة. ومع ذلك، إذا رغبت المدارس في اقتراح استخدام منتجات غیر معتمدة على

 الویب، فیجب على المدارس إبالغ أولیا األمور على النحو الواجب.

 

 سیاسة االستخدام المقبول

 ُیطلب من المسؤولین والمعلمین والعاملین بالمدرسة االستمرار في االلتزام بـ  سیاسة االستخدام المقبول  عند التواصل مع الطالب●

 في حالة إغالق المدرسة كلًیا أو جزئًیا. ضع في اعتبارك أشكال االتصال المسموح بها والمحظورة التالیة:
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 الممنوعة المسموح بها

 مراسلة حساب البرید اإللكتروني لمدارس شیكاغو العامة●
 الخاص بالطالب

 المراسلة من خالل تطبیق الرسائل الجماعیة لمدارس شیكاغو●
 العامة، مثل Google Hangout، من حساب مدارس

 شیكاغو العامة الخاص بالموظفین إلى حساب مدارس شیكاغو
 العامة للطالب *

 الرسائل النصیة الجماعیة لمجموعات من الطالب طالما أن●
 الوالد/ولي األمر یوفر إذًنا كتابًیا مسبًقا لطفلهم لتلقي النصوص

 ویمكنهم االشتراك في تلقي نفس اإلشعارات مثل طفلهم *
 التواصل مع الطالب عبر وسائل التواصل االجتماعي إذا تم●

 استخدام الحساب للبرامج التعلیمیة أو الخاصة بالمناهج وغیر
 المناهج، وقد قدم المدیر موافقة كتابیة على الحساب، ویتم
 إخطار أولیاء األمور بحساب وسائل التواصل االجتماعي

 والغرض منه

 التواصل بشكل فردي مع الطالب مباشرة من خالل الجهاز●
 المحمول الشخصي للطالب

 التواصل عبر حساب البرید اإللكتروني الشخصي للطالب●
 استخدام حسابات وسائل التواصل االجتماعي الشخصیة●

 إلجراء أعمال مدارس شیكاغو العامة أو التواصل مع الطالب

 

 

.www.cdc.gov/coronavirus  أو www.chicago.gov/coronavirus  للحصول على المعلومات األكثر موثوقیة، یرجى زیارة 

 للحصول على التحدیثات الخاصة بالمدارس، قم بزیارةwww.cps.edu/coronavirus.  إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تحدید موقع
 الرعایة الطبیة، فالرجاء التواصل مع مكتب صحة ورعایة الطالب لدى مدارس شیكاغو العامة على  oshw@cps.edu  أو من خالل

.(KIDS (5437-553-773 االتصال بالخط الساخن الخاص بالصحة لدى مدارس شیكاغو العامة على 

 

 صحة ورعایة الطالب والموظفین لدینا هي األولویة القصوى للمنطقة. نحن نعمل عن كثب مع مسؤولي الصحة المحلیین والفدرالیین وعلى

 مستوى الوالیة للتعامل الفوري مع الموقف وسنقدم تحدیثات منتظمة مع تطور الوضع.

 

Janice K. Jackson, EdD 

 الرئیس التنفیذى

 مدارس شیكاغو العامة

Kenneth Fox, MD 

 كبیر مسؤولي الصحة

 مدارس شیكاغو العامة
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