
 

 

 16 مارس 2020

 

 أولیاء األمور والعائالت األعزاء،
 

،COVID-19 صحة وعافیة مجتمع مدارس شیكاغو العامة لدینا هو أولویتنا القصوى. بعد أوامر من الدولة بسبب األزمة الصحیة لفیروس 
 تم إغالق جمیع مدارس المناطق حتى یوم االثنین، 30 مارس. إنني أدرك تأثیر هذا اإلغالق على مجتمعنا، وأنا أعلم أنه سیثقل كاهل طالبنا
 وموظفینا والعائالت العاملة التي تعتمد على مدارسنا. لن یتسبب فیروس COVID-19 في عرقلة عملنا نیابة عن األطفال، ونحن هنا لدعمك.

 
  إلیك عدة تذكیرات مهمة:

 
 الوصول إلى مبنى المدرسة والمساعدة الغذائیة للعائالت

 اعتباًرا من یوم الثالثاء 17 مارس، سیتم إغالق جمیع مرافق المدرسة للتنظیف الشامل. ولن ُیسمح لك بدخول المبنى أثناء فترة●
 اإلغالق.

 أثناء إغالق المدارس، ستوفر مدارس شیكاغو العامة لطالبنا وجبات صحیة. یمكن لعائالت مدارس شیكاغو العامة الحصول على●
 صنادیق طعام مجانیة في أي مدرسة من مدارس شیكاغو العامة، باستثناء مدرسة فون المهنیة الثانویة وأكادیمیة شیریدان

 للریاضیات والعلوم، والتي ستحتوي على وجبتي اإلفطار والغداء لمدة ثالثة أیام لكل طالب في األسرة. سیتم نقل المواد الغذائیة
 في الهواء الطلق، وسیعمل عمال الممر اآلمن على الطرق المخصصة لهم عادًة أثناء حصول األسر على وجبات الطعام. إذا كنت

 بحاجة للمساعدة، یرجى االتصال بمركز قیادة مدارس شیكاغو العامة على  KIDS (5437-553-773)أو البرید اإللكتروني
.familyservices@cps.edu 

 
  اإلثراء التربوي

 تتوفر حزم األنشطة على مستوى الصف للصف الثاني عشر الذي یشمل األنشطة الرقمیة وغیر الرقمیة للطالب. لن یتم إدراج●
 هذه الحزم، ولن یتم إدراج أي عمل تم إرساله إلى المنزل مع الطالب خالل هذه الفترة. یمكن ألولیاء األمور تنزیل حزم مستوى

 الصف في  cps.edu/enrichmentresources . كما ستتوفر حزم من العبوات في مواقع توزیع األغذیة.
 

 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 وااللتزام بـ   سیاسة االستخدام المقبول  عند التواصل مع الطالب في
 حالة إغالق المدرسة كلًیا أو جزئًیا.  ضع في اعتبارك أشكال االتصال المسموح بها والمحظورة التالیة:

 

 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

 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 شكاغو العامة أو التواصل مع الطالب
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 المناهج، وقد قدم المدیر موافقة كتابیة على الحساب، ویتم
 إخطار أولیاء األمور بحساب وسائل التواصل االجتماعي

 والغرض منه

 
 أشجع العائالت على البقاء في المنزل إال في حالة التماس الرعایة الطبیة. للحصول على المعلومات األكثر موثوقیة، یرجى زیارة

 www.chicago.gov/coronavirus أو www.cdc.gov/coronavirus للحصول على التحدیثات الخاصة بالمدارس، قم بزیارة
 www.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 االتصال بالخط الساخن الخاص بالصحة لدى مدارس شیكاغو العامة
. (KIDS (5437-553-773على 

 
 هذا تحد لم یسبق لها مثیل جمیًعا، وفریقنا ملتزم بدعمك قدر استطاعتنا. سنواصل إبقائك على اطالع دائم، ونتطلع إلى الترحیب بك مرة

 أخرى في مدارسك في أقرب وقت ممكن.
 

Janice K. Jackson, EdD 
 الرئیس التنفیذي

 مدارس شیكاغو العامة
 
 
 

 

http://www.chicago.gov/coronavirus
http://www.chicago.gov/coronavirus
http://www.cdc.gov/coronavirus
http://www.cps.edu/coronavirus
mailto:oshw@cps.edu
mailto:oshw@cps.edu

