
 

 
 

 31 مارس 2020

 أعزائي أولیاء األمور والعائالت والموظفین لدى مدارس شیكاغو العامة،

 لقد كان الشهر الماضي تحدًیا غیر مسبوق لنا جمیعا. على الرغم من صعوبة رؤیة حیاتنا الطبیعیة متوقفة مؤقًتا، نحن فخورون للغایة بعائلة

 مدارس شیكاغو العامة وكیف تحرككم لحمایة صحة مدینتنا. الیوم، أعلن الحاكم بریتزكر أن فترة إغالق المدارس المنتدبة على مستوى

 الوالیة سیتم تمدیدها حتى 30 أبریل.

 على الرغم من صعوبة ذلك األمر، إال أنه هو ما یتعین علینا القیام به من أجل الحفاظ على سالمة وأمن مدینتنا، ونعد بأننا نعمل بجد لدعم

 طالبنا وعائالتنا وأعضاء فریقنا أثناء فترات اإلغالق هذه.

  تذكیرات مهمة

  تتوفر وجبات صحیة لطالبنا.

 منذ إغالق مدارسنا، تم تقدیم أكثر من 2.1 ملیون وجبة مجانیة لعائالت مدارس شیكاغو العامة. یمكن للعائالت االستمرار في الحصول على

 وجبات الطعام السریعة والموجودة في في إحدى مدارس شیكاغو العامة المجاورة الخاصة بهم من الساعة 9 صباًحا حتى 1 ظهًرا من

 االثنین إلى الجمعة.

 سیبدأ التعلم عن بعد في 13 أبریل 2020.

 في وقت سابق من هذا األسبوع، أعلنا عن خطتنا للتعلم عن ُبعد لمرحلة ما قبل الروضة حتى الصف 12 للحفاظ على تفاعل طالبنا

 واستمتاعهم بالتعلم واتصالهم بمجتمع مدرستهم أثناء فترة اإلغالق.

  ستؤدي مهام وأنشطة التعلم عن ُبعد إلى تحسین درجات الطالب فقط. هدفنا هو زیادة النفع من عملیة التعلم، ولیس التأثیر سلًبا●

 على طالبنا أثناء فترة إغالق المدرسة.

  ستوزع المنطقة أكثر من 100,000 جهاز للمساعدة في تضییق الفجوة الرقمیة أثناء هذه الفترة العصیبة.●

  یرجى زیارة cps.edu/remotelearning لمعرفة المزید.●

  یمكنك اتخاذ إجراءات حاسمة كل یوم للمساعدة في حمایة نفسك ومجتمعك.

  إذا كنت مریًضا، فابق في المنزل.●

  احرص على االلتزام بالتباعد االجتماعي.●

 اغسل یدیك كثیًرا.●

  احرص على دعم اآلخرین من خالل مكافحة أشكال التمیز.●

●.cps.edu/coronavirusو chicago.gov/coronavirus احرص على االطالع على أخر المستجدات من خالل زیارة 

  إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تحدید موقع الرعایة الطبیة، فالرجاء التواصل مع مكتب صحة ورعایة الطالب لدى مدارس شیكاغو

.KIDS (5437)-553-773  أو من خالل االتصال بمركز القیادة لدى مدارس شیكاغو العامة على  oshw@cps.edu  العامة على 

 سنتجاوز ذلك معا.

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

Janice K. Jackson, EdDLaTanya D. McDade 

 الرئیس التنفیذي للتعلیمالرئیس التنفیذي

 مدارس شیكاغو العامة مدارس شیكاغو العامة
 

 

 


