
 

 

 

 

7 sierpnia 2020 

 

Drogie Rodziny CPS, 

 

Naszym celem na nadchodzący rok szkolny jest zapewnienie możliwie najsilniejszej edukacji w tych 

trudnych czasach i jak ogłosiliśmy w środę, uważamy, że ulepszony model zdalnego uczenia się, który 

angażuje uczniów przez cały dzień szkolny, jest właściwym sposobem na rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego w oparciu zarówno o zmieniającą się sytuację w zakresie zdrowia publicznego, jak i informacje 

zwrotne od naszych rodzin.  

 

Kolejnym krokiem w przygotowaniach do otwarcia naszych szkół jest ogłoszenie ostatecznego planu 

ramowego wznowienia nauki w szkole, co powinno nastąpić w najbliższych dniach. Poświęcamy 

dodatkowy czas na współpracę z dyrektorami szkół i partnerami wśród personelu, aby upewnić się, że 

plan, który finalizujemy na nowy rok szkolny, jest dokładny i przemyślany; udostępnimy te wytyczne, gdy 

tylko będą gotowe. Ważne jest, aby wkroczyć w nowy rok szkolny z jasnymi i spójnymi oczekiwaniami 

wobec personelu, ze zrozumieniem, w jaki sposób uczenie się zdalne wpłynie na zajęcia pozaszkolne i 

różne formy aktywności w kołach zainteresowań, a także z dalszymi wskazówkami dotyczącymi innych 

form wsparcia dla uczniów i personelu. Dziękujemy za cierpliwość, jaką widzimy podczas pokonywania 

tych bezprecedensowych wyzwań oraz za nieustające zaangażowanie i wsparcie. 

 

Urządzenia  z dostępem do szybkiego internetu dla każdego potrzebującego dziecka 

Nauka w domu zaczyna się od posiadania komputera, a naszym celem jest zapewnienie każdemu 

dziecku tego, czego potrzebuje, aby odnieść sukces. Jeśli potrzebuje sprzętu komputerowego, zadzwoń 

do swojej szkoły i poproś o pomoc. Jeśli w szkole Twojego dziecka nie ma już dostępnego sprzętu 

komputerowego, będziemy współpracować ze szkołą, abyś go otrzymał. Jeśli potrzebujesz dodatkowej 

pomocy, skontaktuj się z naszą infolinią dla rodzin pod numerem 773-417-1060 lub wyślij e-mail na 

adres familyservices@cps.edu. Prosimy, abyś najpierw nawiązał kontakt ze swojej szkołą, aby umożliwić 

personelowi infolinii priorytetowe traktowanie rodzin, które potrzebują pomocy w dostępie do posiłków 

lub pomocy w nagłych wypadkach. Ale jeśli będziesz potrzebować ich wsparcia, będą gotowi Ci pomóc. 

 

Poprzez Chicago Connected nawiązaliśmy współpracę z Comcast i RCN, aby zapewnić bezpłatny dostęp 

do szybkiego Internetu 100.000 studentów CPS. Kwalifikujące się rodziny otrzymywały automatyczne 

telefony, SMS-y i listy pocztą. Jeśli przypadkowo wyrzuciłeś list lub uważasz, że możesz kwalifikować się 

do pomocy w ramach Chicago Connected, zadzwoń do szkoły swojego dziecka. Dyrektorzy otrzymali listę 

uczniów kwalifikujących się do pomocy będą mogli bez żadnych kosztów wskazać dalsze kroki w celu 

zapisania się do programu.  

 

Początek roku szkolnego w domu nie będzie miał wpływu na jesienny sezon sportowy 

Zgodnie z aktualnym stanem rzeczy,  jesienny sezon sportowy rozpocznie się 17 sierpnia, czyli tydzień 

przed rozpoczęciem okresu treningowego. Wykorzystamy dodatkowy tydzień, aby upewnić się, że 

https://www.cps.edu/strategic-initiatives/chicago-connected/
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niezbędne wsparcie jest na miejscu, aby pomyślnie rozpocząć sezonu. W miarę otrzymywania 

wytycznych odnośnie zdrowia publicznego będziemy ściśle współpracować z IHSA, aby informować 

rodziny o aktualnej sytuacji.     

 

Zgodnie z uaktualnionym kalendarzem IHSA, który został opublikowany w zeszłym tygodniu, na jesień 

zaplanowano następujące zajęcia sportowe:  

● Biegi przełajowe (kros) dla chłopców i dziewcząt  

● Golf dla dziewcząt i chłopców 

● Pływanie i nurkowanie dla dziewcząt 

● Tenis dla dziewcząt 

 

Natomiast następujące tradycyjne jesienne zajęcia sportowe zostaną przeniesiona na wiosnę 2021: 

● Futbol amerykański dla chłopców 

● Piłka nożna dla chłopców 

● Siatkówka dla dziewcząt 

  

Drużyny będą rozgrywać mecze zgodnie ze skróconym harmonogramem normalnego sezonu, a 

rozgrywki stanowe będą ustalane indywidualnie dla każdego przypadku. Z pełną listą zmian w 

harmonogramie można zapoznać się tutaj. 

 

Ten nadchodzący rok szkolny będzie inny niż wszystkie, jakie do tej pory znaliśmy. W naszym zespole nie 

ma ani jednej osoby, która nie byłaby w 100% zaangażowana, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, 

aby zapewnić naszym uczniom dalszy rozwój. Kiedy będziemy zmagać się z wyzwaniami, które przyniesie 

ten rok, będziemy szczególnie skoncentrowani na wykonywaniu możliwie jak najlepszej pracy dla 

naszych uczniów, jednocześnie dbając o zdrowie i dobre samopoczucie każdego członka naszej 

społeczności CPS. 

 

Z poważaniem  

 

 

Janice K. Jackson, EdD   LaTanya D. McDade 

Dyrektor Generalny   Naczelny Kurator Oświaty 

Chicagowskie Szkoły Publiczne  Chicagowskie Szkoły Publiczne  

 

https://drive.google.com/file/d/1enO0ib5-AJ83NzPlPmU2pjO-0d8t72Gd/view

