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 أعزائي أولیاء األمور والعائالت والموظفین لدى مدارس شیكاغو العامة:

 كما أعلن العمدة Lori E. Lightfoot اللیلة، ستظل مدارس شیكاغو العامة مغلقة حتى یوم الثالثاء 21 أبریل 2020. على الرغم من أننا نرید إعادة

 فتح المدارس في أقرب وقت ممكن، إال أن ذلك یعد تحدًیا خطیًرا للغایة ونحن ندعم قرار رئیس البلدیة بإعطاء األولویة لصحة ورفاهیة مدینتنا. فمع

 تطور الوضع، سنستمر في تزوید العائالت بتحدیثات منتظمة.

 نحن ندرك التأثیر الكبیر الذي أحدثته فترة اإلغالق على كل عضو في مجتمع مدرستنا، ونظل ملتزمین ببذل كل ما في وسعنا لدعم طالبنا وعائالتنا

 في األیام القادمة. منذ بدایة اإلغالق، قدمنا أكثر من 90,000 عبوة من الطعام لعائالتنا المحتاجة، وسنستمر في تقدیم عبوات مجانیة من الطعام

 تحتوي على الوجبات لمدة ثالثة أیام لكل طفل في األسرة. بفضل الموظفین المتفانین بأفضل ما یكون الذین یدعمون هذا الجهد في مدارسنا، یمكن

 استالم الطعام بین الساعة 9 صباًحا و1 ظهًرا كل یوم من أیام األسبوع. باإلضافة إلى عمال خدمة الطعام المذهلین، نشكر المدیرین والمدیرین

 المساعدین وموظفي الشبكة لدینا للدعم.

 بسبب فترة اإلغالق الممتدة، من الضروري للمنطقة إعادة تقییم األحداث المهمة في التقویم المدرسي والجداول الزمنیة السنویة لتقییم الطالب

 والمدرسة وإجراءاتها. نتیجة لقرار الیوم، ستسعى المنطقة للحصول على إعفاء لمدة عام واحد من مجلس والیة إلینوي للتعلیم (ISBE) بخصوص

 سیاسة تقییم جودة المدرسة بالمنطقة (SQRP) وتوصیة مجلس شیكاغو للتعلیم بأن نحافظ على التقییمات الحالیة لسیاسة تقییم جودة المدرسة

 بالمنطقة واالرتقاء بها في العام الدراسي المقبل. نظًرا للوضع الراهن غیر المسبوق الذي نحن فیه، فإن رفع تقییمات سیاسة تقییم جودة المدرسة

 بالمنطقة هو الخیار األفضل واألكثر نزاهة لمجتمعاتنا المدرسیة.

  باإلضافة إلى التوصیة برفع تقییمات سیاسة تقییم جودة المدرسة بالمنطقة، تقوم المنطقة أیًضا بمراجعة جدول التقییم الخاص بها بناًء على فترة

 اإلغالق الممتدة. بینما تواصل المنطقة العمل من خالل اآلثار طویلة المدى لقرار العمدة، فإننا نلغي تقییمات نهایة العام بما في ذلك:

●NWEA 
●STAR تقییم 
●REACH مهام األداء الخاصة بـ 

 نحن نعمل بشكل وثیق مع ISBE، وكلیات مدینة شیكاغو ، ومجلس الكلیة ، وشركائنا اآلخرین لفهم كیفیة تأثیر هذا اإلغالق على تقییمات أخرى مثل

 تقییم إلینوي للجاهزیة، وPSAT / SAT، ودورات االئتمان المزدوج/ التسجیل المزدوج، وامتحانات المستوى والباكالوریا الدولیة المتقدمة

 ومتطلبات التخرج واالنتقال إلى الصفوف التالیة. في حین أن التغییرات في میعاد التقییم ستكون ضروریة على األرجح، فإننا ملتزمون بضمان أن

 یتمكن الطالب من الوصول إلى التقییمات المهمة المرتبطة بدخول الكلیة، والقبول االنتقائي لاللتحاق، والتخرج، واالنتقال إلى المراحل التالیة.

  نحن ندرك أن هذه لیست قائمة شاملة لجمیع الفرص والسیاسات األكادیمیة التي تأثرت بهذا اإلغالق، وبما أن القرارات تتخذها الوالیة والحكومة

 الفیدرالیة، فسوف نستمر في تزویدك بالتحدیثات في الوقت المناسب.

  للمساعدة في دعم الطالب واألسر أثناء عدم الحضور بالفصول، نشرت المنطقة موارد ومواد إثراء على cps.edu/coronavirus وقدمت

 للطالب نسًخا مطبوعة من هذه المواد قبل بدایة فترة اإلغالق. یمكن للمعلمین وأولیاء األمور الوصول إلى هذه الموارد على

 cps.edu/coronavirus واالعتماد على هذه المواد على النحو الذي یرونه مناسًبا للحفاظ على مشاركة األطفال خالل عطلة الربیع. في األیام

 المقبلة، سنقدم موارد وتوجیهات إضافیة.

  إن التحدیات التي نواجهها غیر مسبوقة ولكنها لیست مستعصیة على الحل. نحن ندرك أن هناك عدًدا من األسئلة البارزة الهامة حول سیاساتنا

 وإجراءاتنا المدرسیة العادیة، وسوف نقدم تحدیثات وتوجیهات في أقرب وقت ممكن. سوف نجتاز هذا الوقت غیر المحدد مًعا - كمنطقة واحدة

 وعائلة واحدة.

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 



 

Janice K. Jackson, EdDLaTanya D. McDade 

 الرئیس التنفیذي للتعلیمالرئیس التنفیذي

 مدارس شیكاغو العامة مدارس شیكاغو العامة

 

2 


