
 

 
 
1 kwietnia, 2020 r. 

Drogie Rodziny CPS, 

Zdrowie i dobre samopoczucie naszych uczniów i pracowników zawsze będzie naszym największym priorytetem. 
Od czasu wprowadzenia tymczasowego zamknięcia naszych szkół z powodu choroby koronawirusowej 19, 
Chicagowskie Szkoły Publiczne (CPS) zapewniły 2,8 miliona gotowych posiłków dla rodzin. Zobowiązujemy się do 
dalszego zapewniania tych posiłków w czasie przerwy wiosennej i do czasu ponownego otwarcia szkół. Aby 
zapewnić naszym rodzinom najbardziej spójne usługi podczas odbierania gotowych posiłków w czasie, gdy szkoły 
są zamknięte, oraz aby udzielić lepszego wsparcia pracownikom szkoły, wprowadzamy zmiany dotyczące punktów 
dystrybucji posiłków od poniedziałku 6 kwietnia. 

W naszym okręgu, w czasie planowanej przerwy wiosennej, która zaczyna się w poniedziałek 6 kwietnia, rodziny 
będą mogły odebrać gotowe posiłki w 136 punktach szkolnych na terenie miasta od poniedziałku do czwartku w 
godz. 9-13. Szczegółowa lista punktów, w których będzie można odebrać posiłki, jest dostępna tutaj. Począwszy 
od przyszłego tygodnia (od poniedziałku 13 kwietnia), okręg ogłosi plan konsolidacji punktów dystrybucji 
posiłków, na podstawie którego 276 szkół, najbardziej uczęszczanych przez rodziny, będzie nadal zapewniać 
darmowe posiłki, natomiast szkoły, które były w mniejszym stopniu uczęszczane przez rodziny, nie będą już 
służyły jako punkty dystrybucji.  

Konsolidując punkty, będziemy mieć więcej dostępnych pracowników mogących wspierać każdą szkołę - co 
pomoże w zapewnieniu, aby punkty dystrybucji posiłków nie musiały być zamykane w przypadku nieobecności 
pracowników. Pracownicy stołówki, którzy nie pracują lub zostali przydzieleni do punktów wydawania posiłków, 
będą otrzymywać wynagrodzenie i będą mogli pozostać w domach i utrzymywać dystans od innych osób. Oprócz 
tego, zmniejszając liczbę punktów wydawania posiłków, będziemy mogli zmniejszyć liczbę dyrektorów i 
wicedyrektorów, którzy nadzorują prace podczas dystrybucji posiłków każdego dnia, co pozwoli na zapewnienie 
dodatkowego czasu dyrektorom na wspieranie nauczania zdalnego, które rozpocznie się w całym okręgu 13 
kwietnia. 

Dla przypomnienia, w tym tygodniu rodziny CPS mogą jeszcze odbierać darmowe posiłki w godz. 9 do 13 w 
dowolnej szkole CPS. Aby zapoznać się z pełną listą punktów wydawania posiłków, które będą czynne w czasie 
przerwy wiosennej i na podstawie planu konsolidacji punktów począwszy od 13 kwietnia, należy odwiedzić stronę 
cps.edu/mealsites lub zadzwonić pod numer 773-553-KIDS. Punkty wydawania posiłków nie będą czynne w 
piątek, 10 kwietnia, aby pracownicy mogli dostać wolne w Wielki Piątek, i w związku z tym prosimy rodziny o 
odpowiednie zaplanowanie odbioru posiłków. 

Wspieranie naszych rodzin podczas sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego jest dla nas niezwykle ważne. 
Dziękujemy Państwu za cierpliwość i wyrozumiałość w związku ze zmianami planów i zasobów. Prosimy pamiętać 
o zachowaniu dystansu od innych osób, abyśmy wspólnie mogli spowolnić rozprzestrzenianie się tej pandemii.  

Z poważaniem, 

Janice K. Jackson, EdD 
Dyrektor Generalny 
Chicagowskie Szkoły Publiczne 

LaTanya D. McDade 
Naczelny Kurator Oświaty 
Chicagowskie Szkoły Publiczne 

 
 
 
 
 

 

 


