
بينما تعمل مدارس شيكاغو العامة ومكتب العمدة Lightfoot على إبرام اتفاقيات عقود عادلة مع المعلمين وموظفي الدعم المدرسي لدينا، فإننا قد وضعنا خطًطا لتوفير 
مكان آمن للطالب من أجل البقاء فيه خالل اليوم والحصول على وجبات طعام ساخنة في حالة حدوث توقف للعمل يوم الخميس 17 أكتوبر.

خطة للطوارئ
لمحة عامة لألسر

سيتم إلغاء الفصول أثناء توقف العمل. ومع ذلك، سيتم فتح مباني مدارس CPS خالل الجدول الدراسي العادي. إذا كان طفلك بحاجة إلى مكان آمن للبقاء فيه، فنحن نشجعك 
على إرسال طفلك إلى مدرسته العادية، ولكن مرحب باستقبال طفلك في أي منطقة تعليمية توفر نفس مستوى الصف الذي يتلقاه. لن يتم الشرح للطالب في الفصول الدراسية، لكن 

مديري المدارس وموظفي الدعم من غير أعضاء النقابة سيكونون متواجدين لتحية الطالب؛ وإشراكهم في األنشطة؛ وتقديم وجبات اإلفطار والغداء والعشاء لهم.

 إذا كنت تخطط إلرسال طفلك إلى إحدى مدارس CPS، يرجى تسجيله باستخدام أداة تسجيل الطالب لدينا، والتي يمكن العثور عليها على الرابط اإللكتروني
cps.edu/contingencyplan. ستحتاج إلى معرفة رقم معرف هوية الطالب الخاص بطفلك للقيام بالتسجيل. إذا كنت ال تعرف رقم معرف هوية الطالب الخاص 
بطفلك، فيرجى االتصال بمدرسة طفلك. ألغراض أمنية، سيطلب موظفو المدرسة اسم طفلك وتاريخ ميالده وجهة االتصال األساسية قبل القيام بمشاركة رقم معرف هوية 

الطالب الخاص بطفلك.

هل ستكون المنطقة التعليمية مفتوحة للطالب أثناء توقف العمل؟

إذا كان لدى طفلك احتياجات طبية أو كان في حاجة إلى تلقي دعم تعليمي و/أو تمريض خاص، فيرجى العلم أن الموظفين الذين يقدمون هذه الخدمات بانتظام إلى طفلك لن 
 .IEP يكونوا موجودين أثناء توقف العمل. نظًرا ألن أيام التوقف عن العمل ليست أياًما مدرسية عادية، فلن يتم تنفيذ برامج التعليم الفردي

هل سيتلقى طفلي الرعاية الطبية المعتادة أو التعليم الخاص و/أو الدعم التمريضي أثناء حدوث توقف العمل؟

ال، سيتم إلغاء ممارسة األنشطة بعد اليوم الدراسي. يشمل ذلك - على سبيل المثال ال الحصر - التمارين والمسابقات الرياضية، والدروس الخصوصية، والرحالت الميدانية، 
وأنشطة جامعة أولياء األمور )Parent University(، وغيرها من األنشطة المجتمعية.

هل ستتم ممارسة األنشطة الرياضية أو األنشطة بعد اليوم الدراسي في حالة توقف العمل؟

سيتم فتح مكتبات شيكاغو العامة، إلى جانب عدد محدود من المتنزهات، ومواقع Safe Haven، ومواقع الشركاء المجتمعيين اآلخرين. قائمة المواقع البديلة ومواعيد 
.cps.edu/contingencyplan العمل الخاصة بها متوفرة على الرابط

هل هناك خدمات أخرى متاحة لطفلي في حالة حدوث فاعلية توقف العمل؟

ال. يتم إلغاء الفصول الدراسية أثناء توقف العمل، ولن يحصل الطالب على غياب بدون عذر إذا لم يحضروا إلى المدرسة.

إذا أبقيت طفلي في المنزل أثناء توقف العمل، فهل سيتم اعتباره غائبًا؟

ستعمل المدارس المستقلة والمتعاقدة وفقًا لجداولها الزمنية المعتادة، وينبغي على األسر االستفسار عن أي تحديثات أو تغييرات من مدير أو مشغل المدارس المستقلة 
والمتعاقدة.

هل ستكون المدارس المستقلة والمتعاقدة مفتوحة أثناء توقف العمل؟

ال، لن تكون خدمات وسائل االنتقال للمدرسة متاحة للطالب.
هل ستكون خدمات وسائل االنتقال للمدرسة متاحة للطالب أثناء توقف العمل؟

 ،cps.edu/contingencyplan للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط اإللكتروني 
.contingencyplan@cps.edu أو االتصال بالرقم 311، أو أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى


