
اير    2021.   يوم   انتخاب   مجلس   التعل�م   هو    6  أب��ل.   �   ف��
�   اجتماع   مجلس   التعل�م   ��

��   �  تمت   مشاركة   المقدمة   التال�ة   من   ق�ل   المرشح��

  

�   ب��ل    المرشحة   األو�:   �اثل��

مة   تجاە   الطالب   من   خالل   االستماع   إليهم   وتزو�دهم   ��ل   األدوات   الالزمة   للوصول   إ�   أفضل   وأع�   إم�انات   �ل   طالب.   إنها   �  إنها   مل��
ا   عما   �ان   � ا   كث�� �   مجال   دائم   التغ��   ي�دو   اليوم   مختلف�

ام   وتظهر   دعمها   من   خالل   م�افأتهم   أثناء   نموهم   والتك�ف   �� �   �اح�� مة   �المعلم�� �  مل��
ا  

�
ائب   هو   أن   تكون   حك�مة   ف�ما   يتعلق   �أموالهم   وأن   تظل   مدر� امها   تجاە   داف��   ال�� � مة   �اآل�اء   لالستماع   والتعلم   منهم.   ال�� �  عل�ه.   إنها   مل��
�   الشفاف�ة   الصادقة   ودعم   اتخاذ   القرارات   الق��ة   والمساءلة  

�كها   �� امها   �اإلدارة   هو   أن   تكون   �� �  أن   المدارس   تحقق   ق�مة   لمجتمعنا.   ال��
�   مجلس   اإلدارة   والمسؤول  

امها   تجاە   مجلس   إدارتها   هو   أن   تكون   المتعاون   الدؤوب   �� � �   توج�ه   منطقتنا.   ال��
 من   جميع   األطراف   مع   ال�د   ��

  �
�   مدارسنا   و��

�   والفرص   العادلة   ،   الصحة   والسالمة   الج�دة   �� �   هو   تع��ز   التم��
امها   النها�� � �   �ل   واحد   منا.   ال��

ي   للثقة   الموضوعة   ��  الضم��
�   المنطقة    219.  

 المرحلة   الثان�ة   المت�ق�ة   ول�ل   من   �ع�ش   و�تعلم   و�عمل   و�نمو   ��

  

  � :   ر��شارد   إ�فوني�� �
 المرشح   الثا��

�   منطقة   نا�لز   تاون   ش�ب   منذ   عام    1998.  
ا   �� �   عام    2017  و�س�   اآلن   إلعادة   انتخا�ه   لوال�ة   ثان�ة.   �ان   مق�م�

 تم   انتخا�ه   لمجلس   اإلدارة   ��
�   عام    2016.   وهو   عضو   �شط   من    2009  إ�    2017.   �ان   رئ�س   مجلس   إدارة   المنطقة    73.  

ا   ابنة   تخرجت   من   نا�لز   نورث   ��  ولد�ه   أ�ض�
�   خالل   السنوات   األر�ــع   الماض�ة   ،   ودعت   إ�   تنف�ذ   خطة   للقضاء   ع�   الديون   ط��لة   األجل  

�   مجلس   إدارة   منطقة    2019  ��
 خدم   ��

ائب   العقار�ة   ،   مما   �   الدوالرات   من   مدفوعات   الفوائد   لداف��   ال�� ائب   وتوف��   مالي��  للمقاطعة   ،   مما   أدى   إ�   انخفاض   مست��ات   ال��
ا   لمعالجة   فجوات   عاطف�ة   تعل�م�ة   واجتماع�ة   ناتجة   عن   التعلم   �   قدم�

�   المنطقة   ع��   هذا   ال��اء   ووضع   خطة   للم��
 �ساعد   ع�   التنقل   ��

�   المنطقة.  
��   � �   قادة   مختلف�� �    District   219  من   خالل   دعم   تعي��

 عن   �عد.   إنه   مهتم   بتط��ر   قض�ة   حقوق   المل��ة   ��

  

 المرشحة   الثالثة:   إ�النا   جا���س  

ا.   إنها   تجلب   لك   �   سكو��   منذ    11  عام�
�   من   سكو��   وتع�ش   ��

�   المدرسة   الثان��ة.   ��   من   الج�ل   الثا��
��ة   الخاصة   ��  ��   مدرسة   مبتكرة   لل��

ا   لتعق�دات   ك�ف�ة   عمل   المدارس.   ��   شغوفة   جدا   �التعل�م.   إنها   تعتقد   أن   المدرسة   الثان��ة   ��   حجر   الزاو�ة    تج��ة   حم�مة   وفهم�
اك   المجتمع.    لمجتمع   ص��   قوي.   إنها   ت��د   مشاركة   تجار�ــها   المختلفة   وتفع�ل   أصوات   الناس   لجلب   أصوات   متنوعة   و���

  

 المرشح   الرابع:   جوز�ف   ن��ك  

�   هذە   المنطقة   منذ   عام    1986  ؛   تخرجت  
ا   ��  و�س�   إلعادة   انتخا�ه   لمجلس   التعل�م    D219  الذي   �ان   �خدمه   لمدة    6  سنوات.   �ان   مق�م�

جز   (ال�عد   الثانوي   للطالب   ذوي   االحت�اجات   الخاصة)    الذي   افتتح   نامج   ال��  زوجته   واب�ته   وابنه   من   نا�لز   و�ست.   لد�ه   اهتمام   كب��   ب��
 6    �

.   إنه   يؤمن   �اإلنصاف   و�ود   أن   �طلب   دعمك   للتص��ت   له   �� �   عن   هذا   المب�� �   لينكولنوود.   �ان   أحد   الوالدين   المدافع��
 بنجاح   مبناە   ��

 أب��ل.  

  

 المرشحة   الخامسة:   إي��نا   �ات��ك  

�   االقتصاد   والدراسات  
ن   ؛   إنها   متخصصة   �� �   جامعة   نورث   وس��

ا   �� �   مورتون   كروف   وتخرجت   من   نا�لز   و�ست.   تدرس   حال��
 و��   مق�مة   ��

�    Jumpstart  و��   منظمة   غ��   ر�ح�ة   تهدف   إ�   تع��ز   سد   فجوة   االستعداد  
�   العلوم   الس�اس�ة.   تعمل   ��

 الدول�ة   وتخصص   فر��   ��
�ة   أسستها   �   مجموعة   خ��

�   ر�اض   األطفال   منخفضة   الدخل.   �ما   أنها   منخرطة   ��
 ل��اض   األطفال   من   خالل   توف��   تعل�مات   ت�م�ل�ة   ��

�   نا�لز   و�ست.   �دأت   �مدر�ة   ر�ادة   األعمال   لتعل�م   الفت�ات   ك�ف�ة   تحد�د   الموارد   داخل   مجتمعهم   ،  
��   كنو�س��   ،   المعلمة   الفر�س�ة   ��

�  ل��
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�   ع�   العالقات   العامة   وجمع   ك��  و�دء   أعمالهن   التجار�ة   الخاصة   و�دارة   شؤونهم   المال�ة   وعمل�اتهم.   �عد   ذلك   ،   تدر�ت   لمدة   عام   مع   ال��
عات   والجهود   التطوع�ة.   �ة   المسؤول   عن   جميع   عمل�ات   جمع   الت�� �   مجلس   إدارة   الجمع�ات   الخ��

عات   ،   و��   اآلن   عضو   ��  الت��

�   المنطقة.  
�   التعل�م   ولديها   وجهات   نظر   ف��دة   لمشاركتها   كطالب   سابق   ��

 إنها   تقدر   اإلنصاف   ��

  

 المرشح   رقم    6:   روس   س��رز  

.   إنه   يرى    إنه   يؤمن   �قوة   الق�مة   واألهم�ة   للت�ادل   الحر   والمفت�ح   لألف�ار   و�تفهم   أهم�ة   التعل�م   الج�د   ذي   الجودة   العال�ة   �أستاذ   جام��
�   هذا   المجلس.  

ته   ��  �ش�ل   م�ا��   ك�ف   يؤهل   التعل�م   الثانوي   الطالب   للنجاح   ع�   مستوى   ال�ل�ة   و���د   أن   �ساهم   �خ��

اك   جميع   أصوات    وهو   �عتقد   أن   الط��قة   الوح�دة   إلعداد   أطفالنا   ألدوارهم   المستق�ل�ة   كقادة   ��   من   خالل   عمل�ة   تعاون�ة   �س�   إ�   إ��
 أصحاب   المصلحة   ووجهات   النظر.  

�   خ��ف   عام    2023.   شغل  
�   نا�لز   و�ست   ��

�   المنطقة    219  مع   عائلته   منذ   عام    2012.   س�كون   لد�ه   طفل   سوف   �درس   ��
 �ع�ش   ��

�   المدرسة.   �ما  
�   قضاها   �� �   الفصل   الدرا��   الخاص   �ه   طوال   السنوات   ال��

ا   �� �   و�ان   �شط� �   سكو��   لمدة   عام��
 منصب   مفوض   الق��ة   ��

�   ك�ف�ة   �سل�م   أدوارنا   الق�اد�ة   إ�   الج�ل   القادم.  
ا   أن   نفكر   ��  �عتقد   أنه   من   المهم   لنا   جم�ع�
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 مكانھم:   یتبادل   مرشحو   مجلس   إدارة   المدرسة    D219  البرامج   قبل   االنتخابات  

 إلیوت   باریش   ،   مراسل  
یوم   االنتخابات   یقترب   بسرعة.   في   السادس   من   أبریل   ،   الساعة   السابعة    

المرشحین   -   بما   في   ذلك   ثالثة   شاغلین   للوظائف   -   سوف   یترشحون    

   .D219  مجلس   المدرسة 

إیالنا   جاكوبس   ،   إیرینا   بیتریك   ،   جوزیف   نوفیك   ،   كاثلین    

شارك   كل   من   بویل   وریتشارد   إیفونیتز   سیاستھم    

أفكار   ومواقف   من   القضایا   البارزة   مع   النورث    

باإلضافة   إلى   رؤى   قیمة   فیما   یتعلق   بالسیاسات   المحلیة   لقیادة   المنطقة.   نعیمة   أبراھام    ،   
للتعلیق   بحلول   وقت   الصحافة    NSN  وروس   سویرز   (وكالھما   غیر   شاغلي   الوظائف)   لم   یستجیبوا   لطلب    

  

 رصید   الصورة:   شیكاغو   تریبیون  

 یتم   تحریر   آراء   المرشحین   من   أجل   الوضوح   وتخصیص   المساحة.   كاثلین   دبلیو   بویل   ،  

غیر   شاغل   الوظیفة 
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 Facebook    رصید   الصورة:   كاثلین   دبلیو   بویل   عبر 

 األولویة   القصوى   كعضو   مجلس   إدارة:  

                         أولویتي  القصوى  ھي  توحید  اللوحة  وتمثیل  مجتمع   D219 ككل.  أرید  أن  أتأكد  من  أن  منطقتنا  التعلیمیة  تروج  بنشاط  للخدمات  التي  یحتاجھا  الجمیع  حتى  یتمكنوا  من  
 الوصول   إلیھا   دون   الحاجة   إلى   البحث   عنھا   ودون   الحاجة   إلى   البدء   للحصول   على   المساعدة  

 أفكار   حول   العودة   إلى   التعلم   الشخصي:  

 أعلم   أن   التعلم   عن   بعد   یمثل   تحدیات   لبعض   الطالب   واألسر   أكثر   من   غیرھم.   جوابي   سیكون   دائًما   أنھ   یجب   علینا   أن   نخطئ   في   جانب   السالمة.   التواجد   في   المبنى   بدون  
 لقاحات   لیس   آمنًا   ألي   شخص.   لقد   أعجبت   [كیف]   تناولت    D219  [كیف]   تناولت   احتیاجات   الطالب.   الوصول   إلى   خدمات   الصحة   العقلیة   ،   إلجراء   فحوصات   الصحة  

 العقلیة   -   ھذا   ما   أعتقد   أنھ   یجب   معالجتھ.  

 ھل   ضباط   الشرطة   ینتمون   إلى   المدارس؟  

 یجب   أن   یقر   كل   شخص   في   مجلس   إدارة   المدرسة   أو   یرشح   نفسھ   بأننا   نتحدث   من   موقع   متمیز.   بالنسبة   للطالب   الذین   لیس   لدیھم   خیار   سوى   مواجھة   التمییز   المحتمل  
 والتنمیط   العنصري   ،   نحتاج   حقًا   إلى   دعم   فریق   عمل   اإلنصاف   واالنتظار   حتى   یتوصلوا   إلى   استنتاجھم   الطبیعي   قبل   أن   یلتزم   أي   شخص   بالقضاء   على   [الشرطة   في  

  .Skokie    المدارس].   ھذه   بالتأكید   ھي   الطریقة   التي   أمیل   بھا.   ھناك   طرق   لتوفیر   األمن   ال   تشمل   بالضرورة   أحد   أفراد   قسم   شرطة 

 ریتشارد    Evonitz  ،   شاغل   الوظیفة  
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  .Facebook    عبر  Richard   Evonitz    :رصید   الصورة 

 األولویة   القصوى   كعضو   مجلس   إدارة:  

 أولویتي   القصوى   ھي   إعادة   الطالب   والموظفین   إلى   المدرسة   بأمان.   بالنسبة   ألولئك   المتأثرین   بالتعلم   عن   بعد   ،   نحتاج   إلى   توفیر   وصول   أفضل   إلى   المزید   من   الفرص  
 التعلیمیة   والالمنھجیة   بمجرد   إعادة   فتح   مدارسنا   بالكامل.   مع   كل   قرار   یتخذه   مجلس   إدارة   المدرسة   ،   علیك   أن   تسأل   نفسك   ،   "ھل   ھذا   جید   للطالب؟"   لذا   ،   فإن   شغفي   بھذا  

 المنصب   ینبع   من   كیف   أرى   طالبنا   ینمون   ویتطورون.   أرى   ھذا   النمو   في   الجھود   الھائلة   التي   یبذلھا   ماراثون   الرقص   (یرجى   العطاء   بسخاء).  

 أفكار   حول   العودة   إلى   التعلم   الشخصي:  

 أنا   أؤید   الخطة   الحالیة   لإلدارة   ،   لكننا   بحاجة   إلى   االستماع   باستمرار   وباستمرار   إلى   تعلیقات   موظفینا   وطالبنا   ومجتمعنا.  

 ھل   ضباط   الشرطة   ینتمون   إلى   المدارس؟  

 المسؤولیة   القصوى   لمجلس   اإلدارة   ھي   التأكد   من   أن   طالبنا   سیكونون   قادرین   على   التعلم   في   بیئة   آمنة.   یعد   مسؤول   الموارد   المدرسیة   (  SRO)   حالیًا   جزًءا   من   ھذه   المعادلة  
 ،   ال   سیما   في   حالة   الطوارئ   الرھیبة.   إنني   أتطلع   إلى   تقدیم   النتائج   [لفرقة   العمل   التقییمیة   التابعة   للمشرف]   والتوصیات   في   المستقبل   القریب.  

  

 إیالنا   جاكوبس   ،   غیر   شاغل   الوظیفة 
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 Facebook    عبر  Elana   Jacobs    :رصید   الصورة 

 حول   "تضخیم   أصوات   الطالب"   ،   وفقًا   لمنصة   حملتھا:  

 أنا   معلمة   تحویلیة   مثبتة   مع   أكثر   من    10  سنوات   في   نظام   المدارس   العامة.   لقد   شاركت   في   العدید   من   اللجان   في   سكوكي   وشیكاغو   ألتعلم   عن   سیاسة   التعلیم  
وقضایا   المجتمع   الھامة.   أرید   أن   یشارك   الطالب   في   عملیة   اتخاذ   القرار   في   كل   خطوة   على   الطریق.   تھدف   دائًما   إلى   الحصول   على   مشاركة   الطالب   بنسبة    100

 ٪   في   اتخاذ   القرارات   التي   تؤثر   علیھم.  

 أشعر   بدافع   من   االقتباس   "إذا   لم   یكن   لدیك   مقعد   على   الطاولة   ،   فمن   المحتمل   أنك   موجود   في   القائمة".   لم   أعد   أرید   أن   أكون   في   القائمة.   اآلن   أرید   أن   یكون   لي   صوت   في  
 تغییر   السیاسة   العامة   كعضو   في   مجلس   إدارة   المدرسة.  

 ھل   ضباط   الشرطة   ینتمون   إلى   المدارس؟  

 یعد   تغییر   ممارسات   االنضباط   إلى   العدالة   التصالحیة   عملیة   طویلة   تستغرق   وقتًا   لتنفیذ   ممارسات   بدیلة   بإخالص   من   قبل   أصحاب   المصلحة   وفھم   التحیزات.   یجب   أال   یكون  
 نظام   المحاكم   جزًءا   من   طریقة   التأدیب.   كیف   یتم   [كذا]   لینكولنوود   ،   سكوكي   ،   [و]   مورتون   جروف   على   استعداد   الستثمار   أموال   إضافیة   في   مھنیي   الصحة   العقلیة   ،  

 وتوظیف   عاملین   محلیین   في   مجال   تنمیة   الشباب   ،   والتواصل   مع    100٪   من   السكان   -   ولیس   الناخبین   فقط   -   وتدریب   السكان   على   المشاركة   المدنیة   لتحقیق   كل   قریة   آمنة  
 جسدیا   وعاطفیا؟  

 أفكار   حول   العودة   إلى   التعلم   الشخصي:  

 بصفتي   مدرًسا   ،   ال   أطیق   االنتظار   حتى   أتفاعل   بأمان   مع   طالبي   وزمالئي   شخصیًا.   *   لن   تكون   المدرسة   أبدًا   "طبیعیة"   كما   كانت   في   عام    2019.   إذا   احتاج   موظفو  
 التعلیم   والطالب   إلى   البقاء   بعیدًا   بسبب   صحتھم   أو   صحة   األسرة   ،   إذًا   یجب   أن   تكون   ھناك   أماكن   إقامة   بدون   عقوبات.   یجب   أن   تكون   ھناك   مرونة   [كذا]   مع   عدم   القدرة  

  .COVID-19    على   التنبؤ   بسالالت 

 *   یُدرس   جاكوبس   حالیًا   في   مدرسة   سینسیناتي   العامة.  

 جوزیف   س.   نوفیك   ،   شاغل   الوظیفة  
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  .Facebook    رصید   الصورة:   جوزیف   س.   نوفیك   عبر 

 أفكار   حول   العودة   إلى   التعلم   الشخصي:  

 أولویتي   القصوى   الفوریة   ھي   العودة   اآلمنة   والسریعة   لطالبنا   إلى   التعلم   الشخصي.   كان   تأثیر   كوفید   -  19  على   األنشطة   والریاضات   الالمنھجیة   ھائالً!   أود   أن   أرى   مجھودًا  
 ھائالً   لتوفیر   بعض   التعافي   من   خالل   تشجیع   جمیع   الطالب   على   المشاركة   في   الجلسة   الصیفیة   القادمة   بدون   رسوم.   طالما   سمحت   المقاییس   وتسریع   تطعیمات   معلمنا   ،   أود   أن  

 أرى   خطة   تقدمیة   إلعادة   جمیع   الطالب   إلى   حالة   یكون   فیھا   معظم   وقتھم   عبارة   عن   تعلیم   شخصي   في   نفس   الفترة   الزمنیة   التي   یستغرقھا   ما   قبل   الجائحة   وجمیع   األنشطة 
 الالمنھجیة   والریاضیة   الممكنة   مفتوحة   وجاریة.  

 أسباب   أول   طلب   لمنصب:  

 -   كانت   الشؤون   المالیة   للمنطقة   في   حالة   من   الفوضى   وبخبرتي   ،   كنت   أعرف   أنھ   یمكنني   المساعدة   في   تنظیمھا.  

 -   كان   بیان   المھمة   السابق   لمنطقتنا   ھو   جعل   طالبنا   "جاھزین   للكلیة"   وھذا   أھمل   تماًما   العدید   من   الطالب   الذین   اختاروا   مسارات   مختلفة   (التوظیف   ،   والحرف   ،   والجیش   ،  
  .D219    ویسعدني   أننا   قمنا   بتصحیح   ھذا   وأصبح   لدینا   اآلن   حیاة   مھنیة   أفضل   منھج   المسار   في   (... 

 -   كان   ھناك   إجحاف   صارخ   في   منطقتنا.   برنامج    Bridges  ،   على   سبیل   المثال   ،   لم   یخدم   احتیاجات   طالبنا   ذوي   االحتیاجات   الخاصة   بشكل   كاٍف.   كنت   أرغب   في  
 تضمین   اإلنصاف   في   عملیات   صنع   القرار   في   جمیع   أنحاء   المنطقة.  

 ھل   ضباط   الشرطة   ینتمون   إلى   المدارس؟  

 إنني   أتطلع   إلى   سماع   توصیات   [التدقیق].   أعتقد   أن   جمیع   العملیات   واألنظمة   یمكن   بل   وینبغي   تقییمھا   وتحسینھا   باستمرار.   أعتقد   أنھ   یمكن   أن   تعمل   المؤسسة    SRO  في  
 نظام   یركز   على   السالمة   واإلنصاف   والعدالة   التصالحیة.  
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 إیرینا   بیتریك   ،   غیر   شاغل   الوظیفة  

  
 Facebook    رصید   الصورة:   إیرینا   بیتریك   عبر 

 األولویة   القصوى   كعضو   مجلس   إدارة:  

 أولویتي   القصوى   كممثل   ھي   العمل   نحو   مستقبل   ینجح   فیھ   جمیع   الطالب.   ھناك   العدید   من   القضایا   التي   تحدد   الوتیرة   التي   نتحرك   بھا   نحو   ھذا   المستقبل:   مبادرات   المناھج  
 الدراسیة   ،   وممارسات   تعیین   الموظفین   ،   وخطة   العودة   إلى   المدرسة   ،   والتمویالت   المالیة   للمنطقة   ،   على   سبیل   المثال   ال   الحصر.  

 أفكار   حول   العودة   إلى   التعلم   الشخصي:  

 أكبر   إشراف   في   الوقت   الحالي   ،   في   رأیي   ،   یتعلق   بالطالب   الذین   یختارون   البقاء   في   المنزل.   على   الرغم   من   أن   مجلس   اإلدارة   الحالي   قد   ذكر   أنھ   یتم   تلبیة   االحتیاجات  
 التكنولوجیة   للطالب   ،   إال   أن   ھذا   لیس   ھو   الحال.   یمكننا   أن   نرى   ھذا   بوضوح   في   اجتماعات   مجلس   اإلدارة:   المشكالت   التكنولوجیة   تجعل   تقدیم   تقریر   أمًرا   مستحیًال  

 بالنسبة   لممثلي   الطالب.   لقد   تحدثت   إلى   المعلمین   الذین   قالوا   إن   الطالب   ال   یمكنھم   إبقاء   الكامیرا   قید   التشغیل   والتحدث   في   نفس   الوقت   -   مما   یعیق   قدرتھم   على   المشاركة   في  
 الفصل.   كیف   سیضمن   المجلس   أن   الطالب   الذین   یواصلون   التعلم   عن   بُعد   قادرون   على   القیام   بذلك   دون   تدخل   من   المشاكل   التكنولوجیة؟  

 ھل   ضباط   الشرطة   ینتمون   إلى   المدارس؟  

 إنني   أقدر   الوقت   والجھد   اللذین   یبذلھما   فریق   العمل   األمني   في   التحقیق   في   ھذا   الموضوع.   ما   یفعلھ   ھذا   النقاش   ھو   إثارة   العدید   من   األسئلة   المھمة.   من   الذي   یتم   تأدیبھ  
 داخل   منطقتنا؟   لماذا   یتم   تأدیبھم؟   ھل   طریقة   تأدیب   األطفال   فعالة؟   ما   الذي   یمكن   وما   یجب   تغییره؟   من   األھمیة   بمكان   أن   تدرس   إدارة   المدرسة   وأعضاء   المجتمع   ھذه  

 األسئلة   باستمرار.  
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