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 الملف تحت: جائحة كوفید ١٩ (كورونا) ، لوري الیتفوت
 

 شاركت نقابتنا هذا الصباح هذه الرسالة المفتوحة مع أولیاء أمور المدارس العامة
 في شیكاغو بینما تستمر المفاوضات مع العمدة لوري الیتفوت وقیادة المدارس
 العامة في شیكاغو . نواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاقیة تدعم السالمة

 واإلنصاف والثقة التي یحتاجها ویستحقها كل مجتمع مدرسة عامة في شیكاغو.
 

 رسالة مفتوحة ألولیاء األمور في مدرسة شیكاغو العامة من اتحاد المعلمین في
 شیكاغو.

 نحن نتفهم أن األشهر التسعة الماضیة كانت أوقاًتا صعبة علیكم، و على مدینتنا
 بأكملها. نحن في خضم جائحة عالمیة أودت  بحیاة أكثر من 450.000 شخص في

 الوالیات المتحدة - من بینهم حیاة العائالت واألصدقاء والزمالء والطالب.
 هذه الخسائر، والخوف من المزید من المرض والموت من جائحة كوفید - ١٩
 (كورونا)، هو أساس عملنا نحو العودة اآلمنة إلى الفصول الدراسیة لمدارس

 شیكاغو العامة. تعلیمنا لم یتوقف أبدا. لقد رأیتم المعلمین واألطباء والمستشارین
 وأمناء المكتبات الذین یعملون مع أبنائكم منذ شهر مارس. وتواصل طالبنا التعلم

 عن بعد في أماكن آمنة.
  وهذه هي المعركة التي یخوضها أعضائنا - السالمة.

 حاولت رئیسة البلدیة  لوري الیتفوت وقیادة مدارس شیكاغو العامة من جانب واحد
 فرض خطة إلعادة المعلمین والطالب إلى التعلم الشخصي، دون إشراك أعضائنا أو

 مدیرینا أو طالبنا أو أولیاء أمورنا. على عكس المناطق التعلیمیة في جمیع أنحاء



 البالد، والمدارس المستقلة النقابیة في شیكاغو، رفضت مدارس شیكاغو العامة لفترة
 طویلة المساومة فیما یتعلق بخطة إعادة فتحها. نعم، لقد عقدنا 70 اجتماعا، ولكن

 لمدة 10 أشهر، لم یكن لدینا أبًدا شریك یرغب على الجانب اآلخر من الطاولة.
 افتقرت مقترحات مدارس شیكاغو العامة األولیة إلى العدید من عناصر السالمة

 األساسیة الموجودة في المناطق التعلیمیة األخرى، مثل اختبار جائحة كوفید - ١٩
 (كورونا) وتتبع جهات التواصل، ومقاییس الصحة والسالمة، وبروتوكوالت إغالق

 المدارس التي ال مفر منها والتي ستنجم عن إعادة فتح المباني دون التحكم في
 انتشاره في المجتمع. لم تظهر قیادة مدارس شیكاغو العامة بعض اإللحاح حول

 التفاوض بشأن التفاصیل الحاسمة لخطتها حتى صوت اختصاصیي التوعیة بأغلبیة
 ساحقة التخاذ إجراء جماعي.

 طوال هذه الفترة ، كان هناك عالمات استفهام متكررة. لقد رأینا قیادة مدارس
 شیكاغو العامة  تفشل في تلبیة بروتوكوالت السالمة الخاصة بها، وفشلت في توفیر
 معدات الحمایة الشخصیة والتنظیف العمیق والتهویة الكافیة التي وعدت بها. بدأت
 حاالت جائحة كوفید ـ ١٩ (كورونا)  اإلیجابیة في االرتفاع  مع عودة عدد قلیل من
 الطالب والموظفین إلى مبانینا الشهر الماضي.  مثل أعضائنا، لقد شهدتم عقوًدا من

 الوعود الكاذبة من مدارس شیكاغو العامة، والتي أصابت مجتمعاتنا السوداء والبنیة
 األكثر تأثرا بالنقد - تماًما مثل فیروس كورونا. یتحمل آباء مجتمعاتنا األكثر تأثرا

 بالنقد وطأة هذا الوباء بكل الطرق.
 لقد فزنا ببعض االتفاقیات في األسبوع الماضي التي تضع تدابیر سالمة مدرسیة

 حقیقیة و یمكننا مساءلة المنطقة بشأنها، والتي تحدث فرًقا في صحة كل طالب وبالغ
 یدخل مبانینا. ساعدت وحدتنا وتضامننا و كل من مجالس المدارس المحلیة

 والمسؤولین المنتخبین ورجال الدین وشركاء العمل والشركاء المجتمعیین والمعلمین



 في جمیع أنحاء البالد والرئیس جو بایدن في تحریك المنطقة لتحقیق تقدم ملموس
  لحمایة األرواح.

  سخر منا كل من رئیسة البلدیة لوري الیتفوت وقیادة مدارس شیكاغو العامة عندما
 قمنا برفع احتیاجات العائالت الخارجة عن الفصل الدراسي، مثل دعم المساعدة في

 اإلیجار واالستثمار في الموارد للحفاظ على أمان المجتمعات  في حالة الوباء.
 لم تقم مدارس شیكاغو العامة بتوفیر المسار لعائالتنا للوصول إلى اللقاحات من

 خالل مجتمعات مدرستنا. وال تزال المنطقة ترفض مواجهة تحدیات التعلم عن بعد،
 على الرغم من شهور من توسالت أولیاء األمور والطالب والمعلمین، وال یزال

 یتعین علیها توفیر مسار واضح لتوفیر الدعم االجتماعي العاطفي الذي یحتاج إلیه
 طالبنا أمس الحاجة.

 ال تزال مدارس شیكاغو العامة ورئیسة البلدیة یهددان بإغالق المدارس وإبعاد
 الطالب عن التعلم إذا لم نستسلم لقضایا السالمة المعلقة المهمة. نتمنى بصدق أال
 یحدث ذلك.اآلالف من أعضائنا هم أیًضا آباء بمدارس شیكاغو العامة. نحن نحب
 أطفالكم. ونرید العودة إلى الفصول الدراسیة معهم بشدة ، لكننا لسنا على استعداد
 لقبول المرض المحتوم والموت الذي ستلحقه إعادة االفتتاح المتهورة لمدینتنا.ال

 یمكننا العودة إلى التعلیم الشخصي عن قرب حتى نحقق مزیًدا من التقدم مع المنطقة
 في المقاییس الصحیة المستندة إلى مراكز السیطرة على األمراض، مما یسمح
 للمعلمین مع أفراد األسرة الضعفاء طبیًا بمواصلة التدریس عن ُبعد، ومعالجة

 احتیاجات اإلنصاف الحقیقیة للغالبیة العظمى من طالبنا - خاصة الطالب السود
 والالتینیین الذین یواصلون التعلم عن ُبعد. یعیش أعضاؤنا في مجتمعات مع

 العائالت التي یخدمون بها، ویدركون االضطرابات التي أحدثها هذا الوباء. لقد
 ضحى اختصاصیي التوعیة منذ ما یقرب العام لتقدیم التعلم والرعایة لكل طالب

 على الرغم من العقبات الجسیمة. لقد قمنا بالعمل مع أولیاء األمور والحلفاء على



 تقدیم المساعدات المتبادلة لمجتمعات المدارس واألحیاء المحتاجة. ال نرید أكثر من
 العودة إلى الوضع الطبیعي. لكن هذه األوقات بعیدة كل البعد عن األوقات العادیة،
 ونحن مستعدون للتضحیة أكثر من ذلك لضمان العدالة الحقیقیة والسالمة للجمیع.

 لن نتوقف عن الدعوة، ولن نتوقف عن القتال حتى ننجح ونحقق ما یستحقه
 أعضاؤنا وطالبنا وعائالتهم: نموذج إلعادة فتح المدرسة یحمینا جمیًعا ویمنحك الثقة

 إلعادة أطفالكم إلى الفصول الدراسیة للتعلم والنمو بأمان.
 

 تضامنا مع،
 اتحاد المعلمین في شیكاغو


