
 

 

 

 

 2020مايو  14

 

 السادة أولياء األمور والعائالت في مدارس شيكاغو الحكومية، تحية طيبة وبعد،

 

اجتماعات مجتمعية  5كجزء من تعهدنا بإشراك العائالت في عملية إعداد ميزانية المقاطعة، يسر مدارس شيكاغو الحكومية أن تعلن عقد  

ا للوفاء 2021افتراضية تجمع تعليقات أولياء األمور في الوقت الذي نعد فيه خطتنا الرأسمالية للسنة المالية  . إذ تعد مساهمتكم عامالا رئيسا

لتزام المقاطعة بالمشاركة والعدالة المجتمعية خالل عملية إعداد الميزانية. تزودك االجتماعات المجتمعية هذه بفهم لعملية التخطيط با

ا أكثر إيجابية على أطفالك.  الرأسمالي للمقاطعة وتجمع مساهمتك لمساعدة المقاطعة على معرفة االستثمارات التي سيكون لها تأثيرا

 

، تعقد االجتماعات الخمس على اإلنترنت خالل األسبوع األخير من شهر مايو. 19-سالمة الجميع خالل جائحة كوفيد وللحفاظ على 

والذي يتيح لنا طرح األسئلة وتقديم التعليقات لرؤساء المقطعة. وهذه هي المرة األولى التي تعقد فيها مدارس شيكاغو  Zoomونستخدم 

شة األولويات الرأسمالية قبل إصدار ميزانية رأسمالية، ونرى أن القيام بذلك سيفضي إلى عملية بقدر الحكومية اجتماعات مجتمعية لمناق

ا جلسات  2021أكبر من التفهم واإلنصاف. بعد إصدار خطتنا الرأسمالية للسنة المالية  هذا الصيف، ستعقد مدارس شيكاغو الحكومية أيضا

 رأسمالية المقترحة.استماع عامة لمناقشة تفاصيل االستثمارات ال

 

تتوافق أربعة من اجتماعات الميزانية الرأسمالية مع المناطق الجغرافية للمدينة، وسيعقد االجتماع الخامس على مستوى المدينة بالكامل  

الجتماع وفيديو باللغة اإلسبانية. تجدون أدناه تواريخ وأوقات االجتماعات. إن لم تتمكن من حضور أحد االجتماعات، فسنقوم بنشر مواد ا

 cps.edu/capitalmeetings.عنه على الموقع اإللكتروني 

 

ا من استراتيجية أكبر وضعها العمدة اليتفوت ومدارس شيكاغو الحكومية لتعزيز عملية وضع ميزانية   تشكل االجتماعات المقبلة هذه جزءا

وضعت  2021-2020دة مشاركة المجتمع. في الشهر الماضي، أعلنت المقاطعة ميزانيات المدارس للعام الدراسي المدرسة من خالل زيا

للمدارس، بمساهمة كبيرة جمعت خالل عملية توعية مجتمعية  إضافيمليون دوالر في تمويل  125هذه الميزانيات، والتي تضمنت أكثر من 

 لعام.واسعة النطاق أقيمت في وقت سابق من هذا ا

 

مساهمتك ال تقدر بثمن، ونشجع بقوة مشاركتك في اجتماعات الميزانية الرأسمالية المقبلة. نشكرك على مشاركتك في هذه الفترة غير  

 المسبوقة. وما زلنا ملتزمين بتوفير التعليم علي الجودة الذي يستحقه أطفالكم.

 

 تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 

 

Janice K. Jackson ، EdD 

 الرئيس التنفيذي

 مدارس شيكاغو الحكومية

Arnie Rivera 

 بير موظفي العملياتك

 مدارس شيكاغو الحكومية

  

 

 معلومات بشأن االجتماعات الرأسمالية االفتراضية

ا في أسرع وقت ممكن   الروابط أدناه: مباستخدايرجى الرد مقدما

 

 (17، 13، 12، 11الجنوب )لشبكات  

 مساء. 4:30-3من الساعة  2020مايو  26الثالثاء، 

https://cpscapitalplanning1.eventbrite.com 
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 (16، 10، 9، 8، 7الجنوب الغربي )لشبكات  

 مساء. 6:30-5من الساعة  2020مايو  26الثالثاء، 

 https://cpscapitalplanning2.eventbrite.com : الرابط

 

 (15، 7، 6، 5، 3الوسط/ الغرب )لشبكات  

 مساء. 4:30-3من الساعة  2020مايو  28الثالثاء، 

 https://cpscapitalplanning3.eventbrite.com : الرابط

 

 (14، 4، 2، 1 اجتماع الشمال/ الشمال الشرقي )الشبكات 

 مساء. 6:30-5الساعة  من 2020مايو  28الثالثاء، 

 https://cpscapitalplanning4.eventbrite.com : الرابط

 

 اجتماع اللغة اإلسبانية على مستوى المدينة 

 مساء. 4:30-3من الساعة  2020 مايو29الجمعة، 

 https://cpscapitalplanning5.eventbrite.com الرابط:

 


