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 (63أعزائي عائالت المنطقة التعليمية رقم )
 

ة قمع اقترابنا من نهاية هذا العام الدراسي الفريد والمليء بالتحديات، نعلم أن لدى أولياء األمور أسئلة حول إجراءات المدارس في المنط
كما تعلمنا جميعًا خالل العام الماضي، يمكن أن تتغير م.  إليكم ما نعرفه حتى اآلن اآلن؛ ولكن بالطبع 2022-م2021خالل العام 

 الظروف بشكل سريع.
 
 

  جميع الطالب من  بكامل طاقة االستيعابية. -تدعو الخطط في الوقت الحالي جميع المدارس للعودة إلى الجدول الزمني العادي
وسيحضر األطفال في مرحلة الحضانة مرحلة الروضة إلى الصف الثامن، سيحضرون المدرسة دوام كامل في كل يوم دراسي 

 بشكل شخصي لمدة نصف يوم ما لم يكن يحق لهم بموجب قواعد مجلس الوالية للبقاء في التعلم عن بعد.
 
 

  في األسبوع األخير من شهر مايو، قام مجلس والية إلينوي للتعليم ) م: 2021يونيو  1تحديث اعتباًرا منIllinois State 

Board of Education ) ،بتنقيح وتقليص التوجيهات فيما يتعلق بالتأهل للتعلم عن ُبعد. بموجب اإلرشادات المقترحة الجديدة

فإن مجرد وجود حالة طبية أساسية )كامنة( لن يؤهل الطالب للتعلم عن بعد. أثناء انتظار الموافقة من قبل مشرف الوالية ، 

 (:Illinois State Board of Education) تنص اإلرشادات الجديدة لمجلس والية إلينوي للتعليم

 

والذين يخضعون للحجر ( COVID-19)19-"...قد يتم توفير التعليم عن بُعد للطالب الغير مؤهلين للحصول على لقاح كوفيد

 Illinois Department of) الصحي من قبل إدارة الصحة العامة المحلية أو إدارة الصحة العامة في والية إلينوي

Public Health)". 

 

باإلضافة إلى ذلك، بموجب هذه اإلرشادات الجديدة، فإن الطالب الذي لديه أحد أفراد أسرته غير مؤهل للحصول على لقاح 

 فإن هذا الطالب لن يَُؤهْل للتعلم عن بعد. صحي،الويخضع ألمر الحجر 

 
 ر ستتوفة، سارية في العام الدراسي المقبل. قد تظل بروتوكوالت الصحة والسالمة، مثل التباعد اإلجتماعي وإرتداء األقنع

المزيد من المعلومات مع اقتراب بداية العام الدراسي؛ كالعادة، سيتم تلقي توجيهات من قبل إدارة الصحة العامة في والية 
(Illinois Department of Public Health )إلينوي وإدارة الصحة العامة في مقاطعة كوك (Cook County 

Department of Public Health). 
 

( معتمد اآلن لألطفال الذين تتراوح Pfizer)فايزر متاحة اآلن على نطاق واسع حيث أن لقاح  (COVID) كوفيد لقاحات فيروس
من المحتمل أيًضا أن تتم الموافقة على لقاحات األطفال األصغر سنًا في وقت مبكر من الخريف. لهذه  عاًما. 15و 12أعمارهم بين 

نشجع جميع أولياء األمور والطالب أغسطس.  16األسباب، نحن متفائلون بأننا نستطيع بشكل آمن وكامل إعادة فتح مدارسنا في 
 ريقة للمساعدة في الحفاظ على سالمتك وصحة عائلتك ومدارسنا ومجتمعك.المؤهلين على التطعيم في أقرب وقت ممكن. إنها أفضل ط

 
طوال فترة الصيف للحصول على التحديثات والمعلومات اإلضافية حول العام الدراسي القادم. نتمنى لكم صيفاً هادئاً ورائعاً ونتطلع  ترقبُ 

 إلى الترحيب بجميع طالبنا مرة أخرى في شهر أغسطس.
 
 

 مع التحية،
 
 

 (Scott Clay) د. سكوت كالي
 المشرف العام


