
10 kwietnia, 2020 r.

Drodzy Członkowie Rodziny CPS, 

Podczas gdy ta przerwa wiosenna nie jest taka, jakiej Państwo oczekiwali, mamy nadzieję, że w tym 

tygodniu udało się Państwu odpocząć i nabrać sił na dalsze nauczanie zdalne, które rozpoczyna się od 

tego poniedziałku, 13 kwietnia. Nasz okręg pracował bez wytchnienia, aby opracować plany nauczania 

zdalnego, które sprostają unikalnym potrzebom każdego ucznia. Dziękujemy naszym zespołom, które 

pracowały z dużym oddaniem, za ten ogromny wysiłek i musimy tu pochwalić każdego z osobna za 

pomyślne wykonanie pracy, która normalnie zajęłaby lata, w zaledwie kilka tygodni. 

Wprowadzenie Naszego Planu Nauczania Zdalnego

Nasze szkoły zajmowały się przekazywaniem informacji rodzinom na temat tego, jak będzie wyglądało 

nauczanie zdalne dla ich dzieci. W celu zapewnienia większego dostępu do możliwości nauczania 

wirtualnego, Chicagowskie Szkoły Publiczne (CPS) rozdysponują ponad 100000 urządzeń uczniom w 

społecznościach na terenie naszego miasta. Jeśli Państwa dziecko potrzebuje urządzenia, aby mieć 

możliwość skorzystania z nauczania zdalnego, prosimy o kontakt z Linią Pomocy Wsparcia Rodziców w 

kwestiach Usług Technologicznych (Technology Services Parent Support Help Line) pod numerem 773-

417-1060 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 16:30. Opracowaliśmy także tą instrukcję, aby 

pomóc rodzinom w znalezieniu sposobu połączenia się z Internetem, niezbędnym do nauczania 

zdalnego.   

CPS zobowiązują się zapewnić opcje nauczania wysokiej jakości dla wszystkich uczniów od poniedziałku 

13 kwietnia do końca zamknięcia szkół obowiązującego w naszym stanie. Prosimy pamiętać, że w piątek

17 kwietnia nie będzie zajęć w ramach nauczania zdalnego, ponieważ jest to dzień rozwoju 

zawodowego dla nauczycieli w kalendarzu CPS.

Zachęcamy wszystkie rodziny do odwiedzenia strony cps.edu/remotelearning, aby uzyskać najbardziej 

aktualne informacje dotyczące nauczania zdalnego i dostęp do cennych materiałów do nauczania 

zdalnego dla ich dzieci. Prosimy o zapoznanie się z tymi najlepszymi praktykami, aby uzyskać ważne 

informacje na temat prywatności i poufności dla uczniów biorących udział w wirtualnym nauczaniu 

zdalnym. 

Zaktualizowane Punkty Wydawania Gotowych Posiłków

CPS rozprowadziły prawie pięć milionów posiłków odkąd zamknięto szkoły 17 marca i zobowiązujemy się

do dalszego zapewniania darmowych, zdrowych posiłków dla naszych rodzin przez cały okres zamknięcia

szkół. Aby zapewnić rodzinom bardziej spójne doświadczenie podczas odbierania posiłków oraz lepiej 

wspierać pracowników szkół, ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu, że punkty wydawania posiłków zostaną 

skonsolidowane.

https://docs.google.com/document/d/1vCrp1gQn6CHSFripmglsRjhb1FgtNHq6/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/file/d/1bhFFWwwLB5W3D4vuB2gYZ4twXFYweBz4/view
about:blank


Począwszy od poniedziałku 13 kwietnia rodziny mogą odbierać posiłki w jednej z ponad 270 szkół CPS. 

Posiłki można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 13. Aby znaleźć punkt wydawania posiłków

położony najbliżej Państwa miejsca zamieszkania, prosimy o odwiedzenie strony cps.edu/mealsites.

W poniedziałek wszyscy wspólnie rozpoczniemy podróż po nieznanym terenie. To normalne, że 

odczuwamy niepokój, ale wiemy, że jeśli będziemy działać wspólnie, możemy zapewnić naszym dzieciom

edukację, jakiej potrzebują, aby nadal zdobywały wiedzę i się rozwijały do chwili, gdy znów będziemy 

mogli się spotkać. Dziękujemy Państwu za współpracę i nie możemy się doczekać tego nowego rozdziału 

jako jedna rodzina CPS. 

Z poważaniem, 

Janice K. Jackson, EdD

Dyrektor Generalny

Chicagowskie Szkoły Publiczne 
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