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)األمر التنفيذي  19األمر التنفيذي بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد 

 (3رقم  COVID-19بشأن فيروس كورونا المستجد  

 

 

 (،COVID-19) 2019، ظهر تفشي جديد وكبير لمرض فيروس كورونا 2019في أواخر عام  حيث إنه

 

هو مرض تنفسي حاد جديد يمكن أن ينتشر بين الناس باالنتقال من خالل الجهاز التنفسي ويظهر  19فيروس كورونا  وحيث إن 

 بأعراض مشابهة ألعراض اإلنفلونزا،

 

، بما 19فئات معينة من السكان معرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بأمراض أكثر خطورة نتيجة لفيروس كورونا  وحيث إن 

 في ذلك كبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب أو السكري أو أمراض الرئة،

 

، تشير منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على 19س كورونا على الرغم من الجهود المبذولة الحتواء فيرووحيث إنه 

 ( إلى أنه من المتوقع أن ينتشر،CDCاألمراض )

 

المؤكدة، توصي مراكز السيطرة على األمراض  19في المجتمعات التي تحتوي على حاالت فيروس كورونا  وحيث إنه

(CDC حاليًا بتدابير تخفيفية، بما في ذلك التباعد االجتماعي، والبقاء في المنزل في حالة المرض، أو البقاء في المنزل عندما )

يكون أحد أفراد األسرة مريًضا بأعراض أمراض التنفس أو عند تلقي تعليمات بذلك من مسؤولي الصحة العامة أو مقدم 

 المرضى،الرعاية الصحية واالبتعاد عن اآلخرين 

 

أن جميع المقاطعات في والية إلينوي مناطق  2020مارس  9أعلنت أنا، جيه بي بريتزكر حاكم والية إلينوي، في  وحيث إنني

 كارثة )"إعالن الحاكم للكارثة"(،

 
 وباء،  على أنه 19تفشي فيروس كورونا  2020مارس  11صنفت منظمة الصحة العالمية في  وحيث

المالئم لوالية إلينوي أن تتخذ على الفور التدابير الالزمة لحماية صحة السكان من تفشي فيروس إنه من الضروري و وحيث

 ،19كورونا 

 

( من قانون 12)7( و 8) 7( و 1) 7وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والية إلينوي، وبموجب المواد بناء عليه، 

 ، أمرت بما يلي:ILCS 3305 20هيئة إدارة الطوارئ في إلينوي 

 

من مرحلة ، تغلق جميع المدارس العامة والخاصة في والية إيلينوي التي تخدم الطالب 2020مارس  17اعتبارا من . 1المادة 

. لن يؤثر هذا القرار على توفر المباني 2020مارس  30رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر لألغراض التعليمية حتى 

المدرسية لتوفير الطعام أو الخدمات غير التعليمية األخرى، ولن يؤثر على توفر المباني المدرسية لتكون بمثابة مراكز اقتراع 

 انتخابية.

 

، ولن يحتسب غياب الطالب بسبب I05  ILCS 5/26-18تعريف "الغياب المستمر عن المدرسة" وفقًا للمادة  . يعلق2المادة 

أثناء سريان إعالن الكارثة الحاكمة في الغياب  19إغالق المدارس والغياب المرتبط بانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد 

 عن المدرسة.



( التي تنص على حصول دوائر مدارس إلينوي على  b)ILCS 5 / 10-20.56 10واردة في المادة . تعلق األحكام ال3المادة 

موافقة مجلس المدرسة قبل إنشاء واستمرار برامج استخدام التعلم اإللكتروني )التعلم اإللكتروني( أثناء سريان إعالن الكارثة.  

اللتزام بعقد جلسة استماع عالوة على ذلك ، ال يشترط ألي برنامج من برامج التعلم اإللكتروني ينفذ وفقًا لهذا األمر التنفيذي ا

  30( أو شرط إيصال البروتوكول إلى المعلمين والموظفين والطالب قبل c) ILCS 5 / 10-20.56 10عامة بموجب المادة 

(. ومع ذلك، يجب التحقق من أي برنامج للتعلم اإللكتروني يتم l 0) ILCS 5 / 10-20.56 (d) 10يوما من التنفيذ وفقًا للمادة 

وجب هذا األمر التنفيذي من قبل المكتب اإلقليمي للتعليم أو مركز الخدمة المتوسطة للدائرة التعليمية، والذي يجب أن اعتماده بم

يضمن تلبية االحتياجات المحددة للطالب، بما في ذلك طالب التعليم الخاص ومتعلمي اللغة اإلنجليزية، كما هو مشترط في 

يجوز للمكاتب اإلقليمية للتعليم ومراكز الخدمة المتوسطة رفض الموافقات على   (. الb) ILCS 5 / 10-20.56 105المادة 

 105ساعات من ساعات التدريس أو العمل المدرسي المطلوب بموجب المادة  5خطط التعلم اإللكتروني القائمة فقط على 

ILCS 5  /10-19.05  قررت أن الخطة توفر فرص تعلم كبيرة طالما أن المكاتب اإلقليمية للتعليم أو مراكز الخدمة المتوسطة

(. يجوز أن تتجاوز برامج التعلم اإللكتروني المعتمدة وفقًا لهذا l)د( ) ILCS 10-20.56 105للطالب، بغض النظر عن المادة 

 ILCS 5 / 10-20.56 (b.) 105األمر التنفيذي عدد أيام الطوارئ في التقويم المدرسي المعتمد بغض النظر عن المادة 
 

 

 

 

 

 2020مارس   13صادر عن الحاكم في 

 2020مارس  13مقدمه سكرتير الوالية في 


