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 أعزائي عائالت ومحبي مدارس شیكاغو العامة،

 

العامة الصحیة الطوارئ لحالة استجابتنا من كجزء 12 الصف حتى الروضة قبل ما لمرحلة ُبعد عن للتعلم خطة عن الیوم المنطقة                       تعلن

الرقمیة الفجوة تسد أو الدراسیة الفصول في التعلم تجربة محل تحل لن الخطة هذه أن من الرغم على .COVID-19 فیروس عن                       الناجمة

الطالب إلشراك یحتاجونها التي بالموارد وتزویدهم معلمینا لتمكین المنطقة جانب من كبیًرا جهًدا تمثل أنها إال بالكامل، مدینتنا في                     الموجودة

 في فرص تعلیمیة متمیزة أثناء إغالق المدارس.

 

  هذه الخطة لیست نهًجا واحًدا یناسب الجمیع - فكل مجتمع مدرسي له ما یمیزه، وستقوم كل مدرسة بإخطار العائالت بخططها بحلول 6

 أبریل، وبالتوافق مع التوجیه الجدید من مجلس والیة إلینوي للتعلیم، ستبدأ خطط التعلم عن ُبعد في 13 أبریل، بعد عطلة الربیع المقررة.

 

 إن التعلم عن بعد سیحسن من مكانة الطالب األكادیمیة.

تلقي والعائالت للطالب یمكن حیث المخصصة، العمل" "ساعات إلى باإلضافة للطالب، رقمیة وغیر رقمیة تعلیمیة خیارات تقدیم                   سیتم

وتكون المنزلیة الواجبات إتمام الطالب من ُیتوقع حین في اإللكتروني. البرید أو الهاتف أو Google Meet برنامج عبر المعلمین من                      الدعم

ألي األكادیمیة المكانة على سلًبا تؤثر ولن الطالب درجة بتحسین قاموا إذا إال الدرجات ُتحسب فلن األعمال، هذه تقییم على قادرة                       المدارس

عن التعلم فترة بعد كاملة غیر بواجبات القیام منهم ویتوقع مكتمل غیر بشكل األكادیمي العمل في المشاركین غیر الطالب تقییم یمكن                       طالب.

 بعد.

 

 ستوزع المنطقة أكثر من 100,000 جهاز لتضییق الفجوة الرقمیة.

إلى الوصول إلى تفتقر التي األسر أن المدارس تضمن وسوف البالد، أنحاء جمیع وفي مدینتنا في كبیرة رقمیة فجوة وجود ندرك                       نحن

في تعلیمیة موارد وجود ضمان في للمساعدة خطوات نتخذ وبینما بإنشائها. المنطقة ستقوم التي المطبوعة المواد استخدام یمكنها                    التكنولوجیا

االجتماعیة البیانات باستخدام الرقمیة. الفجوة هذه تضییق في للمساعدة بجدیة مسؤولیتنا أیًضا نتحمل فإننا التنسیقات، من متنوعة                   مجموعة

أجهزة من جهاز 65,000 بتوزیع المنطقة ستقوم المدارس، مدیري مع الوثیق بالتعاون والعمل المشقة، ومؤشرات                 واالقتصادیة

المساهمات خالل من إضافیة وأجهزة جدید؛ جهاز و37,000 المدرسیة؛ iPad وأجهزة محمولة، كمبیوتر وأجهزة ،Chromebooks               

تعلیمیة موارد على طالبنا حصول لضمان المقبلة األسابیع في العائالت على جهاز 100,000 من أكثر سنوزع إجماال المحتملة.                    الخیریة

 إلكترونیة.

 

ذلك، ومع أبریل. 21 الثالثاء الموافق حالًیا المقرر الموعد وهو - المدارس فتح إعادة حتى وسیتمر أبریل 13 االثنین یوم بعد عن التعلم                         سیبدأ

 إذا دعت الحاجة، فقد صممنا خطتنا للتعلم عن ُبعد لدعم التقدم األكادیمي لطالبنا إذا تم تمدید فترة اإلغالق أكثر من ذلك.

 

هذا في ننطلق ونحن بجانبنا الوقوف وموهبة تفانًیا األكثر المعلمین من نطلب أن یمكننا ال ولكن جمیًعا، لنا بالنسبة مجهول أمامنا الطریق                        

للتعلم خطتنا أن من واثقون ونحن ُبعد، عن طالبنا لتعلیم خطًطا یضعون ألنهم ومعلمینا مدیرینا لدعم تام استعداد على نحن الجدید.                       الطریق

 عن ُبعد توفر اإلطار واألدوات الالزمة لمعلمینا لتحقیق النجاح.

 

في أبریل. 6 الموافق االثنین یوم الربیع عطلة بدء قبل العائالت مع بعد عن التعلم خطط حول تفصیلیة معلومات بمشاركة المدارس                       ستقوم

كل الموارد هذه بتحدیث العامة شیكاغو مدارس ستقوم www.cps.edu/remotelearning في للطالب إثراء موارد تتوفر األثناء،                 تلك

 أسبوعین.

 

تحدیث بمواصلة ونعد العامة، بالصحة المتعلقة هذه الطوارئ لحالة استجابتنا بتقدیم نقوم بینما بالصبر تحلیهم على الجمیع نشكر أن                      نرید

من المتبقیة العالقة األسئلة من العدید هناك جدیدة. موارد وتوافر القرارات اتخاذ عند العامة شیكاغو مدارس في المصلحة أصحاب                     جمیع

 



 

تجاهك التزامنا االنتقائي. التسجیل مدارس في والقبول التالي، الصف إلى واالنتقال الكلیة، ودخول التخرج، ذلك في بما معها التعامل                     المقرر

 یتمثل في تحلینا بالشفافیة وسنواصل تقدیم تحدیثات منتظمة.

یرجى وأمان. بصحة لدینا العامة شیكاغو مدارس مجتمع في الجمیع یظل أن ونأمل الصعبة الفترة هذه خالل المستمر دعمك على نشكرك                       

من الحد وهو جمیًعا، نریده ما بها سنحقق التي الطریقة هي هذه المنزل. خارج وأنتم االجتماعي التباعد على والحفاظ المنزل في البقاء                        تذكر

 انتشار فیروس COVID-19 ورؤیة طالبنا وموظفینا وهم یعودون إلى المدرسة في أسرع وقت ممكن.

 

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

Janice K. Jackson, EdD  

 الرئیس التنفیذي

 مدارس شیكاغو العامة

LaTanya D. McDade 

 كبیر مسؤولي التعلیم

 مدارس شیكاغو العامة
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