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 أعزائي عائالت مدارس شيكاغو العامة

 

لطالما كانت أولويتنا القصوى هي تزويد الطالب بتعليم على مستوى عالمي مع الحفاظ على صحة وأمن مجتمعات مدارس شيكاغو  

بفضل العمل الجاد للمعلمين وقادة المدارس، تحسنت تجربة التعلم عبر اإلنترنت لطالبنا بشكل كبير منذ الربيع. ومع ذلك، ال العامة لدينا. 

يمكن أن تحل محل الفصول الدراسية التقليدية، وخاصة بالنسبة المتعلمين الصغار والطالب المسجلين في برامج المجموعات المتوسطة 

خدمتهم بشكل جيد في أي شكل من أشكال التعلم عن بعد. من باب اإلنصاف، من المهم للغاية أن ندفع أنفسنا  والمكثفة الذين ال يمكن

 ونبحث عن فرص لتقديم التعلم الشخصي لضمان استمرار طالبنا في التعلم واالزدهار.

 

 ضمان تحقيق العدالة وحماية طالبنا األكثر ضعًفا 

اإلجمالية لطالبنا كانت قوية هذا العام الدراسي نظًرا للتحديات التي كان على طالبنا التغلب  في حين أن مستويات الحضور والمشاركة

عليها، فإن بيانات التسجيل والحضور المتراجعة التي رأيناها بين طالبنا في برامج ما قبل الروضة والمجموعة غير مقبولة. تماشياً مع 

، يشارك طالب مرحلة ما قبل الروضة والطالب في البرامج الجماعية والطالب السود االتجاهات التي رأيناها في جميع أنحاء البالد

 والالتينيون بمعدالت أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة. من الواضح أن التعلم عبر اإلنترنت لم ينجح مع العديد من طالبنا،

 ى المدرسة.ويجب علينا استكشاف كل فرصة ممكنة إلعادة الطالب بأمان إل

 

يجب أن  -المعلمين واألسر والطالب  -يعد توفير التعليم الشخصي اآلمن لطالبنا األكثر ضعًفا مسألة تتعلق باإلنصاف، وهذا يعني أننا  

بينما سنبدأ التعلم في الربع الثاني من المنزل،  نتعامل مع هذه المشكلة بشكل مباشر وأن نوفر للطالب األكثر احتياًجا بيئة تعليمية داعمة.

فإن هدفنا هو إعادة فتح المباني المدرسية لمرحلة ما قبل الروضة والطالب المسجلين في البرامج الجماعية المتوسطة والمكثفة في وقت 

 الحق في الربع الثاني.

 

 الترحيب بعودة الطالب إلى المباني المدرسية بطريقة آمنة ومسؤولة 

بدًءا من أصغر المتعلمين لدينا الذين سيستفيدون أكثر من التعلم الشخصي، فإننا في إعادة االفتتاح المرحلي لدينا نرحب بالطالب في  

مرحلة ما قبل الروضة ومعظم الطالب في البرامج الجماعية لمدة خمسة أيام في األسبوع من التعلم الشخصي. قد تتبع بعض المدارس 

 مختلًطا للسماح بالتباعد االجتماعي. المتخصصة نموذًجا

 

منذ الربيع، اتخذت المنطقة التدابير الشاملة الموضحة أدناه لضمان صحة وسالمة طالبنا. في حالة إعادة فتح المدارس، سيراعي الطالب  

رة وااللتزام الصارم والموظفون مجموعة متنوعة من تدابير السالمة الجديدة بما في ذلك الفحوصات الصحية وفحوصات درجة الحرا

بالتباعد االجتماعي واشتراط ارتداء أغطية الوجه في جميع األوقات. وفًقا لمسؤولي الصحة العامة لدينا، فإن حجم الفصل المحدود 

من  العديد طالًبا( يسمح بالتباعد االجتماعي المناسب، ويمكن توفير التعليم الشخصي بأمان. تم فتح 15لبرنامج صف ما قبل الروضة )

، وأظهرت البيانات الوطنية أن المدارس ال يبدو أنها مصدر 19-من انتقال كوفيد دور الحضانة والروضة منذ الربيع مع حاالت قليلة جًدا

 مهم لالنتقال.

 

ن إعادة أخبرنا أولياء أمور الطالب المسجلين في البرامج الجماعية أيًضا أن التعلم عبر اإلنترنت صعب بشكل خاص على أطفالهم، وأ 

 فتح البرامج الجماعية في المدارس ستسمح لنا بتقديم خدمات عالجية شخصية لطالبنا.

 

 العائالت التي لديها أطفال في مرحلة ما قبل الروضة أو المسجلين في البرامج الجماعية المتوسطة والمكثفة 

ت التي لديها أطفال في مرحلة ما قبل الروضة أو البرمجة اعتباًرا من األسبوع المقبل، سترسل المنطقة نموذج قرار إلى جميع العائال 

الجماعية التي تسعى إلى فهم رغبتهم في العودة إلى التعلم الشخصي. للتأكد من أن المدارس مزودة بالموظفين ولديها الوقت الكافي 

طفال إلى المدرسة. سيكون أمام العائالت حتى للتخطيط إلعادة فتحها، من المهم أن نعرف عدد العائالت التي تشعر بالراحة عند إعادة األ



 

2 

أكتوبر إلكمال نموذج القرار. لن تتمكن العائالت التي تختار مواصلة التعلم في المنزل من التسجيل في التعلم الشخصي حتى الربع  28

 يرجى التأكد من أن مدرستك لديها أحدث معلومات االتصال لعائلتك لضمان حصولك على النموذج. الثالث.

 

 االستماع إلى العائالت وفرص إضافية لالنخراط هذا الخريف

، فإننا كما التزمنا منذ البداية، لن نفكر في إعادة فتح المدارس إال إذا رأى مسؤولو الصحة العامة لدينا أنه من اآلمن القيام بذلك. ومع ذلك 

. لقد طلبنا من قادة مدرستنا بدء محادثات مع العائالت الذين ندرك وندعم حق عائالتنا في اتخاذ قرار يناسب احتياجاتهم على أفضل وجه

لديهم أطفال في مرحلة ما قبل الروضة والبرامج الجماعية الكتساب فهم أفضل الحتياجاتهم. في وقت الحق من هذا الخريف، سنقوم 

عد أن قامت المنطقة التعليمية بتفعيل ب 2021بإشراك المجتمع حول إمكانية التوسع في التعلم الشخصي للصفوف اإلضافية في يناير 

 السياسات واإلجراءات الجديدة التي ستكون شائعة في مدارسنا.

 

تظل صحة وسالمة طالبنا وموظفينا على رأس أولوياتنا، وسنواصل العمل عن كثب مع مسؤولي الصحة العامة لضمان اتباعنا ألحدث  

 إرشادات الصحة العامة.

 

أكتوبر إذا كان لديك طفل في مرحلة ما قبل  28يرجى إكمال نموذج القرار بحلول  نشكرك على كل ما قمت به إلنجاح التعلم في المنزل.

 cps.edu/reopening2020.. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة الروضة أو في أي برنامج جماعي

 

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

Janice K. Jackson, EdD  LaTanya D. McDade 

 الرئيس التنفيذي للتعليم   الرئيس التنفيذي للتعليم 

 مدارس شيكاغو العامة  مدارس شيكاغو العامة

 

 

 

 

 معلومات إضافية حول مرحلة ما قبل الروضة والبرامج الجماعية وبروتوكوالت الصحة والسالمة

 

 وفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفةت

( إعادة فتح المدارس على مراحل نظًرا لالستقرار النسبي لحالة الصحة العامة في هذا الوقت. CDPHتدعم إدارة شيكاغو للصحة العامة )

معدل مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها، ستدعم إدارة شيكاغو للصحة العامة التعليم الشخصي طالما أن  توجيهاتللتماشي مع 

 بالمدينة ال يزال أقل من خمسة في المئة. 19-إيجابية اختبار كوفيد

 

على الرغم من وجود مستوى من المخاطر ألي تجمع عام، إال أن المنطقة قد طورت خطة شاملة تتضمن سياسات وإجراءات الصحة 

 تتضمن ما يلي: إطار إعادة الفتح والسالمة المتوافقة مع اإلرشادات المحلية والوالئية والفيدرالية. التدابير التي أنشئت في 

 

 سيتم توفير أغطية وجه من القماش لجميع الموظفين والطالب وستكون مطلوبة في جميع األوقات. أغطية الوجه:  ●

أحجام فصول صغيرة لتقليل التعرض للطالب  سيتم تجميع الطالب والمعلمين في مجموعات ثابتة أو الفصول المغطاة:  ●

 .اآلخرين، والسماح بالتباعد االجتماعي في الفصول الدراسية، ودعم تتبع االختالط

يجب فحص درجة الحرارة وغسل اليدين والفحوصات الصحية اليومية قبل دخول الطالب إلى الفصل  الفحوصات اليومية: ●

 الدراسي.

، ستضمن المنطقة أن أي طالب أو موظف لديه أعراض أو مخالط 19-ع انتشار كوفيدللمساعدة في من إجراء اختبارات: ●

 مجاًنا. 19-لشخص ثبتت إصابته يمكنه الوصول إلى اختبار كوفيد

http://cps.edu/reopening2020
http://cps.edu/reopening2020
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/indicators.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/indicators.html
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/covid-dashboard.html
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/covid-dashboard.html
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/covid-dashboard.html
https://www.cps.edu/school-reopening-2020/reopening-framework/
https://www.cps.edu/school-reopening-2020/reopening-framework/
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، عينت مدارس شيكاغو العامة موظفين مخصصين لدعم استقبال 19-للمساعدة في تقليل انتقال فيروس كوفيد تتبع االختالط:  ●

خطار المناسب. ستعمل مدارس شيكاغو العامة بالتنسيق مع إدارة شيكاغو للصحة العامة للتأكد من أن الحاالت وتقديم اإل

األشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم من مخالطين لديهم تتبع سريع للمخالطة وأنهم متصلون بموارد المدينة مثل المراقبة 

  واالختبار.

 وصي إضافي. 400والت التنظيف الشاملة كل يوم، تقوم المنطقة بتوظيف لضمان استكمال بروتوك األوصياء اإلضافيون:  ●

من معقمات األيدي في جميع  50,000مليون دوالر لتأمين أكثر من  3.5استثمرت المنطقة أكثر من  المطهر والصابون: ●

 المناطق ذات االزدحام الشديد وموزعات الصابون لدعم غسل اليدين وتعقيمهما بانتظام.

حاوية من مناديل التطهير المعتمدة من وكالة  86,000مليون دوالر لشراء  2خصصت المنطقة أكثر من  المطهرة:المناديل  ●

 حماية البيئة للفصول الدراسية والمكاتب وغيرها من المناطق التي تشهد تالمس بشكل كبير.

تحتوي كل مدرسة من مدارس شيكاغو العامة على وحدة رش على مستوى المستشفى  مرشات مطهرة بمستوى المستشفيات: ●

 تقوم بتطبيق مطهر معتمد من وكالة حماية البيئة بالتساوي لتحقيق أقصى قدر من التطهير.

اغو اعتمدت مدارس شيكاغو العامة إجراءات متسقة وبروتوكوالت إخطار المجتمع التي طورتها إدارة شيك إخطارات المجتمع: ●

. لضمان تحقيق الوعي العام، تقوم المنطقة بتتبع حاالت كوفيد 19-للصحة العامة لالستجابة ألي حاالت ثبتت إصابتها بكوفيد

 .reopening-cps.edu/school-2020المؤكدة على 

قامت جميع المدارس بتركيب واقيات العطس وحواجز مادية أخرى لحماية الموظفين عند وصول  واقيات العطس والالفتات: ●

 الزوار، ووضعت الفتات في جميع أنحاء مرافق المدرسة للتأكيد على السياسات واإلجراءات الجديدة.

ي بشكل صحيح وتفتيشه من جانب باإلضافة إلى هذه اإلجراءات، بدأت المنطقة بمراجعة جميع المدارس لضمان تهوية كل فصل دراس

خبير حفظ صحة صناعي مستقل. سيتم االنتهاء من هذه التقييمات بحلول أوائل نوفمبر، وسنوفر التقارير للجمهور بعد االنتهاء من 

تماشى مع مما يعني استنشاق الهواء النقي والعادم، بما ي -المراجعة. سيتم التعامل مع أي فصل دراسي ال يحتوي على تهوية مناسبة 

 أو إغالقه حتى االنتهاء من اإلصالحات. - 19-أفضل الممارسات الوطنية لزيادة تدفق الهواء من أجل التخفيف من انتشار كوفيد

 

 مرحلة ما قبل الروضة والبرمجة الجماعية

صف اليوم والتعليم القائم بموجب اقتراح المنطقة، سيحضر جميع طالب مرحلة ما قبل الروضة في برامج ما قبل الروضة ليوم كامل ون

على الرسوم الدراسية إلى المدرسة خمسة أيام في األسبوع. يمكن للعائالت غير المستعدة للعودة اختيار االنسحاب من خالل استكمال 

 نموذج القرار وسيتلقى طفلهم نظاًما مختلًطا من التعلم المباشر والمستقل الموضح في الرسم البياني أدناه.

 

 خصي قبل الروضةالتعلم الش
 طالًبا( 15)حجم الفصل الشخصي يصل إلى 

 أيام في األسبوع 5ساعات في اليوم  7 برامج اليوم الكامل

 أيام في األسبوع 5ساعات في اليوم،  3إلى  2.5من  برامج نصف اليوم

 * برجاء مالحظة أن برامج الدوام الثالث ستظل افتراضية

 أيام في األسبوع 5ساعات في اليوم  10 البرامج القائمة على الرسوم الدراسية

 التعلم في المنزل
 )للعائالت التي تنسحب من التعلم الشخصي(

دقيقة من أنشطة  90دقيقة من التدريس في الوقت الفعلي و 60 التعليم االفتراضي

 التعلم المستقل يومًيا
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يتلقى معظم الطالب في البرامج الجماعية تعليم شخصي خمسة أيام في األسبوع. ومع ذلك، نظًرا لمتطلبات التباعد االجتماعي، قد تتبع 

بعض المدارس نموذًجا مختلًطا للسماح بالتباعد االجتماعي وضمان بيئة تعليمية آمنة. سيتم اتباع جميع متطلبات التعليم الفردي 

 المخصص.

 

ًضا تزويد الموظفين الداعمين للبرامج الجماعية بمعدات الحماية الشخصية المناسبة الخاصة بالمهام بما في ذلك القفازات سيتم أي

 والعباءات وأغطية الوجه والدروع.

 

 


