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 أعزائي أولیاء األمور والعائالت والموظفین لدى مدارس شیكاغو العامة،

 

 في وقت سابق الیوم، أصدر الحاكم Pritzker أمًرا بالبقاء في المنزل بدایة من یوم السبت 21 مارس الساعة 5 مساًء حتى 7 أبریل 2020،

 وأمر العمدة Lightfoot بإغالق جمیع حدائق شیكاغو عند إغالق األعمال الیوم والمكتبات بدایة من الساعة 12 ظهًرا غًدا للحد من انتشار

 فیروس COVID-19. نحن ندعم قرار الحاكم بإعطاء األولویة لصحة ورفاهیة الجمیع في والیتنا.

 

  نحن نتفهم أن هذا القرار سیشكل تحدیات إضافیة لطالبنا وأسرهم، وسنظل ملتزمین باالستفادة من موارد المنطقة لدعم العائالت خالل هذا

 الوقت العصیب. بدایة من توفیر الوجبات، ومروًرا بالمعلومات، إلى أنشطة اإلثراء للمساعدة على الحفاظ على مشاركة الطالب، سنستمر

 في التعاضد لدعم بعضنا البعض كمنطقة واحدة، وعائلة واحدة. أود أن أشكر جمیع أولیاء أمورنا، ومهندسي البناء، ومدیري المدارس،

 والتغذیة، والممر اآلمن، وموظفي األمن الذین عملوا بال كلل حتى تتمكن مدارسنا من تقدیم أكثر من نصف ملیون وجبة لعائالتنا المحتاجة.

 سنواصل تقدیم حزم مجانیة من الطعام تحتوي على وجبات لمدة ثالثة أیام لكل طفل في األسرة في الفترة بین الساعة 9 صباًحا و1 مساًء كل

 یوم من أیام األسبوع.

 

 نحن ندرك أیًضا أنه ال تزال هناك العدید من المشكالت التي یجب حلها مثل االنتقال إلى الصفوف، والقبول في المدارس االنتقائیة، والتخرج

 من المدرسة الثانویة. تعمل المنطقة على حل هذه المشاكل اآلن ونحن ملتزمون بتحدیث األسر بكل ما هو جدید في أقرب وقت ممكن.

 

  إن التحدیات التي سنواجهها في األیام المقبلة غیر مسبوقة، ولكنها لیست مستعصیة على الحل. نشكرك على سعة صدرك ودعمك ونعدك

 بأن نوافیك بالمستجدات مع تطور الموقف.

 

 للحصول على المعلومات األكثر موثوقیة بشأن فیروس COVID-19، 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

.(KIDS (5437-553-773 أو من خالل االتصال بالخط الساخن الخاص بالصحة لدى مدارس شیكاغو العامة على  oshw@cps.edu 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

Janice K. Jackson, EdD  

 الرئیس التنفیذى

 مدارس شیكاغو العامة

 


