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 اآلباء والعائالت األعزاء لطالب المدارس العامة بشيكاغو

 

األوقات غير المسبوقة، ال تزال المدارس العامة بشيكاغو تركز على تزويد أطفالكم بجميع الموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق رغم هذه  

السنوات القادمة. ورغم ذلك، يجب أن تُوضع عائلة المدارس العامة بشيكاغو النجاح، سواًء فيما تبقى من هذا العام الدراسي أو في 

موضع المساءلة الكاملة لتحصل على التمويل الفيدرالي الالزم لجعل لتحقيق هذا الهدف. ومكمن األمر هنا هو الحصول على أكبر عدد 

 مايو. 28حتى  25للمدارس العامة بشيكاغو من  ، ولهذا السبب، نعلن أسبوع التعداد2020ممكن من العائالت ضمن تعداد عام 

 

الحقوق و سيكون للتعداد تأثير كبير في نظام التعليم في مدينتنا على مدار العقد القادم. إنها مسألة تتعلق بالعدالة ،الفيديوكما ترون في هذا  
 المدنية، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من حصول أطفالكم على نصيبهم العادل من أموال الدولة والصناديق الفيدرالية.

 

قد تسمعون أطفالكم يتحدثون عن التعداد في األسبوع المقبل، حيث إننا حثثنا مدرسينا على وضعه موضع األولوية في دروس التعلم عن  

تلقونها. نريد أن يفهم أطفالنا، حتى مع صغر سنهم، سبب أهمية ذلك وكيف يمكنهم المساعدة في ضمان تعداد عائالتهم بعد التي ي

 وأصدقائهم وجيرانهم بدقة.

 

 25، فإننا نحثكم بشدة على القيام بذلك خالل أسبوع التعداد للمدارس العامة بشيكاغو من 2020إذا لم تكونوا قد أكملتم بعد تعداد عام 

 مايو. 28وحتى 

 

األسبوع العديد من الفرص لدعمكم، بما في ذلك ورش العمل االفتراضية الموجهة لمساعدة العائالت في الحصول على أجوبة تيح سي  

 .دليل أسبوع التعداديمكنكم العثور على قائمة كاملة بالخطط واألنشطة في وعلى أسئلتهم وضمان تعدادهم على نحو سليم. 

 
نتفهم أن فكرة التعداد قد تكون غير مريحة لبعض العائالت في هذا المناخ السياسي، وإلى جانب مدينة شيكاغو، نلتزم بالقيم الراسخة 

، 2020االستخدام غير الالئق لهذه البيانات. وال يوجد سؤال حول الجنسية في تعداد عام  بكونها مدينة مالذًا لحماية جميع المجتمعات من

 والمعلومات األخرى المقدمة محمية بقوانين الخصوصية.

 

نشكركم على دعمكم ونحثكم على التواصل مع معلم طفلك أو مدير المدرسة إذا كانت لديكم أية أسئلة أو مخاوف بشأن إكمال التعداد. 

لع قدًما إلى توعية أطفالكم بهذا الموضوع المهم خالل أسبوع التعداد للمدارس العامة بشيكاغو، وكالعادة، نحن ملتزمون بتزويدهم ونتط

 بفرص التعلم عال الجودة الذي يستحقونه.
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