
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   31-2020األمر التنفیذي                   2020أبریل،  24

 األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
  )COVID-19بشأن فیروس كورونا المستجد  29(األمر التنفیذي رقم  

ھو مرض تنفسي حاد جدید یمكن أن ینتشر بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز  COVID-19إن فیروس كورونا المستجد حیث 
 التنفسي ویظھر بأعراض مشابھة ألعراض اإلنفلونزا،

ناطق أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي م 2020مارس  9وحیث إنني أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في 
)) لمواجھة تفشي مرض فیروس First Gubernatorial Disaster Proclamationكوارث (إعالن الحاكم للكوارث األول (

 ،19كورونا 

أن جمیع مقاطعات والیة إلینوي مناطق كوارث (إعالن الحاكم للكوارث الثاني  2020أبریل  1وحیث إنني عاودت اإلعالن یوم 
)Second Gubernatorial Disaster Proclamation إضافة إلى إعالن الكوارث األول، ویشار إلیھما بإعالني الحاكم (

 ،19للكوارث) لمواجھة تفاقم انتشار فیروس كورونا المستجد 

إنني ومن منطلق الحفاظ على الصحة والسالمة العامة في جمیع أنحاء والیة إلینوي ولضمان قدرة نظام الرعایة الصحیة وحیث 
مة المرضى، أرى ضرورة اتخاذ تدابیر إضافیة تتوافق مع إرشادات الصحة العامة إلبطاء وإیقاف انتشار فیروس لدینا على خد

 ،19كورونا المستجد 

إن المسافة االجتماعیة التي تتمثل في الحفاظ على مسافة ال تقل عن ست أقدام بین الناس ھي اإلستراتیجیة األساسیة للحد وحیث 
 في مجتمعاتنا، 19كورونا من انتشار فیروس 

الذي یأمر بغلق المدارس العامة والخاصة التي تخدم  05-2020األمر التنفیذي رقم  2020مارس  13إنني أصدرت في وحیث 
مارس  30حتى  2020مارس  17الطالب من مرحلة ما قبل ریاض األطفال حتى الصف الثاني عشر لألغراض التعلیمیة من 

2020، 

برمتھ حتى نھایة مدة إعالني الحاكم للكوارث والممتدة  05-2020قد مدد األمر التنفیذي  18-2020نفیذي إن األمر التوحیث 
 ،2020أبریل،  30حالیًا حتى 

 ُمرشح في برامج الُمعلمین أو موظفي الدعم المدرسي أو برامج اإلعداد اإلداري؛ 15,000أنھ یوجد حالیًا أكثر من وحیث 

، بدأت الوالیة في اتخاذ إجراءات لمواجھة تفشي فیروس كرونا الُمستجد، وكان ھناك ما یصل إلى 2020أنھ في ربیع عام  وحیث
 شخص من ھؤالء المرشحین في مرحلة إكمال التدریس والتدریب الداخلي للطالب؛   7,500

 ؛ 2021-2020لدراسي أن كل ھؤالء المعلمون یرغبون في خدمة األطفال في مدارس إلینوي العامة ابتداء من العام ا وحیث

طالب یستعدون  100,000طالب في إلینوي یستعدون للتخرج من المدرسة الثانویة وأكثر من  100,000أنھ یوجد أكثر من  وحیث
 للتخرج من الصف الثامن. 

أن الكلیات المجتمعیة في جمیع أنحاء والیة إلینوي لدیھا مجموعة من مشاریع البناء والتحسینات الرئیسیة التي یجب أن  وحیث
 یتم تقدیم مزایدات لھا ومنحھا وبدءھا في الوقت المناسب لضمان إكمال المشاریع؛

انون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي ، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قبناء علیھ
)Sections 7(1), 7(8), 7(12), and 20(3305) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 24, 

2020 ILCS 3305 :فإنني أصدرت األمر التالي الذي یسري اعتباًرا من اآلن حتى نھایة مدة إعالني الحاكم للكوارث ،( 

)، والتي Illinois School Codeمن قانون مدرسة إلینوي ( ILCS 5/21B-30(f) 105تم تعلیق تطبیق المادة  . المادة األولى
 تتطلب من جمیع المرشحین الذین یُكملون برامج إعداد المعلمین أن یجتازوا تقییم أداء المعلم الُمعتمد من مجلس التعلیم في الوالیة. 



 

   
 

)، والتي Illinois School Codeمن قانون مدرسة إلینوي ( ILCS 5/21B-35(b) 105دة تم تعلیق تطبیق الما . المادة الثانیة
تتطلب إكمال تدریس الطالب وذلك لألفراد الذین یسعون للحصول على رخصة ُمعلم محترف ممن یحملون رخصة أو شھادة 

 . الحة وقابلة للمقارنة من بلد آخرص

)، Illinois School Codeمن قانون مدرسة إلینوي ( ILCS 5/21B-60(b)(3)(iii) 105تم تعلیق تطبیق المادة  .المادة الثالثة
سیحصل الُمرشحون الذین أكملوا بنجاح  . طلبات محددة للتدریب الداخليوالتي تتطلب أن یتضمن برامج إعداد مدیري المدرسة مت

-ILCS 5/21Bعلم بما یتوافق مع المادة برنامج إعداد مدیري المدرسة على شھادة مدیر مدرسة على الُرخصة المھنیة للمُ 
60(c).بغض النظر عما إذا كان قد تم االنتھاء من التدریب ،  

.، والتي Illinois School Code(105 ILCS 5/1-1 et seqالمادة الرابعة. تم تعلیق المواد التالیة من قانون مدرسة إلینوي (
 تتطلب الحصول على فترة تدریب للحصول على موافقات الستخراج التراخیص المھنیة للُمعلمین: 

a. 105 ILCS 5/21B-25(2)(C) (شھادة مسؤول األعمال المدرسیة)، و 
b. 105 ILCS 5/21B-25(2)(D)(.شھادة ُمشرف) ( 

.، Illinois School Code ،(105 ILCS 5/1-1 et seqالمادة الخامسة. تم تعلیق المواد التالیة من قانون مدرسة إلینوي (
م والتي تتطلب فترة تدریبیة للمتقدمین الذین لم یحق لھم االلتحاق ببرنامج إعداد ُمعلم معتمد من إلینوي أو المتقدمین الذین تم تدریبھ

 في بلد آخر: 

a. 105 5)-35(b-ILCS 5/21B)2.5 أو المشرف) ) (الرخصة المھنیة للُمعلم الُمعتمدة للمدیر 
b. 105  10)(2)-35(b-ILCS 5/21B (الُرخصة المھنیة للُمعلم الُمعتمدة لمسؤول األعمال المدرسیة) 

من قانون مدرسة إلینوي، والتي تتطلب الحصول على  ILCS 5/14-1.09(1)(A) 105تم تعلیق تطبیق المادة    .المادة السادسة
     خبرة تُقدر بعام دراسي واحد على األقل تحت اإلشراف وبدوام كامل في تقدیم خدمات الصحة النفسیة المدرسیة.

)، Illinois School Code) من قانون مدرسة إلینوي (ILCS 5/14-1.09b(b))3 105تم تعلیق تطبیق المادة المادة السابعة. 
 Illinois) من القانون اإلداري لوالیة إلینوي (4((c)25.252، القسم 23واللوائح الُمناظرة المنصوص علیھا في الباب 

Administrative Code ساعة من ساعات الخبرة المھنیة في األعمال المدرسیة للحصول  150)، والتي تتطلب الحصول على
 .  دة لغة التخاطب.على شھادة موظفي الخدمة المدرسیة مع شھا

.، والتي Illinois School Code ،(105 ILCS 5/1-1 et seqالمادة الثامنة. تم تعلیق المواد التالیة من قانون مدرسة إلینوي (
 تتطلب تقییمات ودورات معینة لطالب الصف الثاني عشر: 

a. 105 ILCS 5/2-3.64a-5(c) (شرط إجراء تقییمات الوالیة) 
b. 105 ILCS 5/27-3 ،(شرط اجتیاز اختبار مقبول حول الوطنیة ومبادئ الحكومة التمثیلیة) 
c. 105 ILCS 5/27-6(a) أیام في األسبوع)، و 5أیام لكل  3(شرط االنخراط في دورة التربیة البدنیة لمدة ال تقل عن 
d. 105) ILCS 5/27-12.1(a  (.شرط تعلم توعیة الُمستھلكین) 

)، والتي تتطلب Illinois School Codeمن قانون مدرسة إلینوي ( ILCS 5/10-22.43a 105المادة التاسعة. تم تعلیق المادة 
إكمال اختبار إجادة لغة أجنبیة ما بنجاح للطالب الذین یتم استیفاء الساعات المعتمدة فیما یخص اللغات األجنبیة من خالل برنامج 

 مدرسة عرقیة ُمعتمد. 

)، والتي تتطلب Illinois School Codeمن قانون مدرسة إلینوي ( ILCS 5/27-6.5 105المادة العاشرة. یتم تعلیق المادة 
 تقییمات اللیاقة البدنیة.

)، والتي Illinois School Code) من قانون مدرسة إلینوي (ILCS 5/27-22(e) 105المادة الحادیة عشر. یتم تعلیق مادة 
بعض المقررات بنجاح كشرط أساسي للحصول على شھادة الثانویة العامة لطالب الصف الثاني عشر غیر القادرین تتطلب إكمال 

 على إكمال ھذه الدورات الدراسیة كنتیجة لتعلیق التعلیم الشخصي بسبب فیروس كرونا الُمستجد.

)، والتي تتطلب Illinois School Codeنوي (من قانون مدرسة إلی ILCS 5/27-21 105المادة الثانیة عشر. تم تعلیق المادة 
من طالب الصف الثامن تقدیم دلیل على وجود معرفة شاملة لدیھم بتاریخ الوالیات المتحدة كشرط أساسي للتخرج من الصف 

 الثامن.    

المادة الثالثة عشر. ال یجب أن یُحرم طالب الصف الثاني عشر من الحصول على درجات الدورات التدریبات المھنیة أو دورات 
من قانون مدرسة  ILCS 5/27-22.05 105التعلیم المھني أو التقني المسموح باستبدالھا الستیفاء متطلبات التخرج بموجب مادة 

بسبب عدم قدرة الطالب على إكمال بدائل تلك الدورات التدریبیة كنتیجة لتعلیق التعلیم  )،Illinois School Codeإلینوي (
 الشخصي بسبب فیروس كرونا الُمستجد.

المادة الرابعة عشر. یجب أن یُقدم مجلس التعلیم بوالیة إلینوي قواعد الطوارئ حسب الحاجة لتحقیق الغرض من ھذا األمر 
) تدریس الطالب أو الخبرة 2) متطلبات تخرج الطالب؛ أو (1ُحكم تنظیمي یتعلق بما یلي: ( التنفیذي، بما في ذلك تعلیق أي

 المیدانیة الخاضعة لإلشراف أو متطلبات التدریب للحصول على التراخیص أو الشھادات المھنیة للُمعلمین.

 Illinoisالمجتمع العامة في إلینوي ( من قانون كلیة ILCS 805/3-27.1 110المادة الخامسة عشر. یتم تعلیق العمل بالمادة 
Public Community College Act .والتي تحظر تقدیم العطاءات ألغراض البناء إلكترونیًا ،( 



 

   
 

المادة السادسة عشر. إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو حالة من أي 
یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریان ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا  محكمة ذات اختصاص قضائي فال

 بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.

 

 

 
       _____________________________ 
 جیھ بي بریتزكر        
 

 2020أبریل،  24الحاكم بتاریخ  صادر عن
 2020أبریل،  24مقدم من سكرتیر الوالیة في 

 


