
Dear Parents and Guardians, 
  
On Tuesday night, the Chicago Ridge School District 127.5 Board of Education was 
provided with an update on our 2020-2021 Return to School Plan.  I have included a link 
to a recorded presentation, attached accompanying slides, and included a Roadmap to 
Reopening document. This information will also be included on the crsd127.5 website 
under the tab: Reopening Updates.  We will also begin a FAQ document on the website 
for the frequently asked questions. 
  
To start the 2020-2021 school year, parents will have the option of choosing between: 

 Hybrid Learning—child attends school 2/3 days a week in classrooms of about 
10-12 students and learn remotely on the alternating days; or 

 100% Remote Learning—child learns exclusively from home five days a week 

 At the end of this message is a link to the form in which you will choose the option you 
prefer:  Before you choose, it may be helpful to know the following information: 

 Hybrid Model Parent Communication 
 Under the hybrid model, students with last names beginning A-J will be assigned 

to Group A (attendance in-person on Mondays and Wednesdays).  Students 
with last names beginning K-Z will be assigned to Group B (attendance in 
person on Tuesdays and Thursdays).  On Fridays, the groups will alternate in-
person instruction.  Please see the attached calendar. Students who begin in 
the Hybrid Model will have the opportunity to adjust to the 100% Remote option 
at any time during the trimester.   

 100% Remote Learning Parent Communication 
 Parents that chose the 100% Remote Learning Option will be unable to change 

before the end of the 1st trimester (November 6) due to staffing constraints.   

To help reduce congestion, we would encourage families who are able to transport their 
own children to and from school to do so. However, if your child will be using the school 
bus in the fall, please be aware that protocols will be in place including assigned seats 
and mandatory mask wearing. 
  
PLEASE FILL OUT THIS FORM BY TUESDAY, AUGUST 4TH AT 3:00 PM. You will 
need to fill out a form for each student in your family. If we do not receive a form by the 
deadline, we will assume your student will be participating in Hybrid Learning and 
assign them to a Group. 
  
The first day of school for all students will be on Monday, August 24. 
  
Please email your questions or concerns to athorns@crsd1275.org. 
  
Please be aware that an increase in infections could result in school closures which 
may necessitate a shift from the hybrid model to remote learning for all students. 
  

https://youtu.be/6XvWg8m_c_c
https://www.crsd1275.org/
https://docs.google.com/document/d/1XJiUW5B9Z4X7XCjIbmMK3DmUNe3JMALOP0Dggyk6tcc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vmpsi_2qhLcDxoat4P3MCnehPgQ9Q8Eh/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h6XpdReljrEMxT4QTpH4CpOWHLtT-8hm4zIen-BO1s0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_NlbDWAkBE-D3jCXIeHpEtsMbl1SuxiQwv3wQ8A9HNovzNA/viewform?usp=sf_link
mailto:athorns@crsd1275.org


Thank you for your prompt attention to our request and for your continued support as 
we prepare for the coming school year. 
  
Sincerely, 
Dr. Adam Thorns,  
Superintendent  
 
 
 
 

 عزائنا أولياء أمور الطلبة،،، 
 تحية طيبة وبعد:

بالتحديث الخاص بخطتنا للعودة للمدارس 127.5تم يوم مساء يوم الثالثاء الماضي، تزويد مجلس التعليم بمنطقة شيكاجو ريج 
للعرض المسجل وبعض الشرائح و وثيقة خطة الطريق لعملية إعادة فتح  link  م. هذا وقد قمت بإرفاق رابط 2020-2021

 https://youtu.be/6XvWg8m_c_cالمدارس.
 م، فإنه سيكون أمام االهالي الخيارات التالية الختيار ما يناسبهم: 2021 - 2020ولكي تبدأ السنة الدراسية القادمة 

  :( في األسبوع في غرف صفية تشتمل على حوالي أيام 3-2 يحضر الطالب للمدرسة )خيار التعليم المشترك
 او ---ويدرس بقية أيام األسبوع الثالثة عن بعد  ( طالب10-12)

 ( 100خيار التعليم عن بعد بالكامل:)% .حيث يدرس الطالب عن بعد من البيت لمدة ) خمسة ايام( في االسبوع 
يقودكم إلى النموذج الذي يمكنكم من اختيار الخيار المفضل لديكم، ولكن قبل  link  رابط وفي نهاية هذه الرسالة سوف تجدون

 تقد أن المعلومات التالية قد تكون مساعدة لكم:أن تقوموا بعملية االختيار هذه، فإننا نع
 :رسالة ألهالي الطالب الذين يختارون التعليم المشترك 
 بموجب التعليمات الخاصة بنموذج التعليم المشترك  hybrid model فإن الطالب الذين تبدأ أسماء عائالتهم ،

( االثنين واالربعاء في المدرسة يومي )والتي يكون دوامها  Aلمجموعة ، سوف يُوضعون ضمن ا( A- j) باألحرف
أما   .calendarوسوف تتبادل مجموعات الطالب الدوام أيام الجمعة. يرجى االطالع على الجدول الزمني المرفق 

والتي سيكون دوامها  Bفسوف يُوضغون ضمن المجموعة  (K-Z لذين تبدأ أسماء عائالتهم باألحرف )الطالب ا
(. هذا مع مالحظة أن الطالب الذين يختارون التعليم المشترك سوف تتاح ) الثالثاء والخميسفي المدرسة يومي 

 ل الفصل الدراسي األول.%( خال100لهم فرصة تغيير خيارهم والتحول لخيار التعليم عن بعد بالكامل )
 .( 100رسالة ألهالي الطالب الذين يختارون التعليم عن بعد بالكامل)% 
 ( 100أهالي الطالب الذين يختارون خيار التعليم عن بعد بالكامل ،)%ذلك الخيار قبل  لن يكون بامكانهم تغيير

  ( وذلك بسبب القيود المتعلقة بالموظفين.نوفمبر 6) نهاية الفصل الدراسي األول 
كذلك فإننا نشجع االهالي القادرين على توصيل ابنائهم من وإلى المدرسة القيام بذلك حتى نقلل عمليات اكتظاظ الطالب. ومع 

تطبق بما في  ذلك، فإذا كان ابنكم يستخدم باص المدرسة خالل الخريف القادم، فإننا نلفت انتباهكم إلى أن النظم الخاصة سوف
 ذلك تخصيص المقاعد وارتداء األقنعة بصورة الزامية.

 عصراً. 3:00الساعة   أغسطس 4في موعد أقصاه يوم الثالثاء،  THIS FORMيرجى تعبئة هذا النموذج 
هذا مع مالحظة ضرورة تعبئة نموذج لكل طفل من اطفالكم. وفي حال عدم تلقينا لهذا النموذج من طرفكم في الموعد المحدد 

 ة المخصصة له.لذلك، فإننا سوف نفترض أنكم قد اخترتم خيار التعليم المشترك وسوف نقوم بوضع ابنكم ضمن المجموع
   اغسطس(. 24كذلك نفيدكم بأن اليوم األول لدوام الطالب في المدرسة سوف يكون يوم ) اإلثنين، 

 athorns@crsd127.5في حال وجود اي سؤال او مشكلة لديكم، يرجى الكتابة لنا على هذا البريد اإللكتروني: 
قد يؤدي إلى إغالق المدارس مما يستلزم التحول من   ى فإن ذلككذلك نرجو مالحظة أنه في حال ازدياد حاالت اإلصابة بالعدو

 التعليم المشترك إلى التعليم عن بعد بالنسبة للطالب.
 شاكرين لكم اهتمامكم و استجابتكم بتقديم المعلومات التي طلبناها وكذلك دعمكم الدائم لجهودنا في اإلعداد للسنة الدراسية القادمة.

 ولكم تحياتنا،،،
 ثورنز آدم  د.

 المشرف العام على المدارس
 

https://youtu.be/6XvWg8m_c_c
https://drive.google.com/file/d/1vmpsi_2qhLcDxoat4P3MCnehPgQ9Q8Eh/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHsUTSHqPsH0FHjoYrt9kn9lGGeYDWsoI_f3KEbQWJD2_9Tw/viewform?usp=sf_link

