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 أعزائي الزمالء والعائالت والمحبين،

احتفلنا هذا األسبوع بأسبوع تقدير المعلمين وأسبوع الممرضات الوطني. في هذه الظروف غير المسبوقة، يقوم هؤالء المحترفون بدور  
رائع في تلبية احتياجات طالبهم، بداية من دعم صحتهم وسالمتهم حتى توفير األساس األكاديمي الذي سيحتاجون إليه للنجاح في الكلية 

تمع. نشكر جميع المعلمين والممرضات لدينا على تفانيهم الشديد ونأمل أن يشعر كل منهم بالتقدير والدعم من جانب عائلة والمهنة والمج
 ( هذا األسبوع.CPSمدارس شيكاغو العامة )

ة. واآلباء هم شركاؤنا وألن عيد األم يوم األحد، نود أيًضا أن نشكر األمهات المذهالت الالتي يشكلن جزًءا من مجتمع مدارس شيكاغو العام
يد واألكثر أهمية، ولكن دورهم في التعليم اكتسب أهمية جديدة تماًما خالل هذا الوقت من التعلم عن بعد. يبذل مدرسونا كل ما في وسعهم لتز

في كثير من  ،فالهندن في اإلشراف على تعليم أططالبهم وأطفالهم بتجربة إيجابية للتعلم في المنزل. نشكر جميع األمهات اللواتي يساع
ً أبطال، ونتمنى لكم قضاء يوم عيد األم في استرخاء  األحيان مع تمكنهم من التوازن بين ذلك وبين متطلبات حياتهم المهنية. أنتم جميعا

 ومرح.

أمان من مدارسنا. مع اقترابنا من نهاية العام الدراسي، نعد اإلجراءات الالزمة لضمان قدرة الطالب والموظفين على إعادة متعلقاتهم ب
، نحن نخطط لعقد الدراسة الصيفية افتراضيًا عبر اإلنترنت. (ISBEمجلس التعليم بوالية إلينوي ) توجيهاتباإلضافة إلى ذلك، بما يتماشى مع 

 إلضافية المتعلقة بهذه الخطط في األسابيع القادمة.يرجى االطالع على اإلرشادات ا

 كيف ستبدو الحياة الدراسية بالنسبة لمدارس ––نحن نعلم أن أولياء أمورنا وطالبنا وشركائنا وموظفينا يتساءلون عن نفس الشيء اآلن 
ة، وبسبب الطبيعة المتطورة لحالة الطوارئ شيكاغو العامة في الخريف؟ في هذه المرحلة، هناك العديد من الخيارات المطروحة على الطاول

 الصحية العامة، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن فترة الخريف.

بينما نأمل أن تفتح المدارس في الوقت المحدد وبطاقتها الكاملة، فإننا نضع مجموعة متنوعة من خطط الطوارئ لضمان دعم األسر 
سابق من هذا األسبوع، أقر مسؤولو مجلس والية إلينوي للتعليم مجموعة من واستمرار تعلم الطالب في فترة الخريف. في وقت 

تعدادنا ونحن نعمل على ضمان اس -بما في ذلك حضور الطالب إلى المدرسة في أيام بديلة لمواصلة التعلم عن بُعد  -السيناريوهات المحتملة 
 ولو الصحة ويرونه آمنًا ومناسبًا الحتياجات طالبنا وموظفينا وعائالتنا.ألي مسار للعمل يحدده قادتنا المحليون وعلى مستوى الواليات ومسؤ

سيوفر لطفلك التعليم الجيد الذي يستحقه. من خالل الدعم المتواصل من  2021-2020تخطط مدارس شيكاغو العامة لعام دراسي قوي 

 بقوة ونبدأ عامنا التالي ونحن في القمة كالعادة. معلمينا وعائالتنا وشركائنا، لدينا ثقة تامة بأننا سننهي هذا العام الدراسي

نشكرك على سعة صدرك وتعاونك خالل هذا الوقت غير المسبوق ونعد بالتواصل معك بانتظام مع وضع الخطط الخاصة بفترة الخريف.  
 يرجى الحفاظ على صحتكم وأمنكم حتى نتمكن من جمع شملنا كعائلة واحدة تمثل مدارس شيكاغو العامة.

 فضلوا بقبول فائق االحترام،ت 
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