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Drodzy Członkowie Rodziny CPS, 

 

Nie będziemy pierwszymi osobami, które stwierdzą, że ten rok szkolny był trudny. Jako liderzy naszego 

okręgu, zdajemy sobie sprawę z tego, że niepokój wynikający z zamknięcia szkół w związku z globalnym 

zagrożeniem zdrowia publicznego może być wyczerpujący. Ale wiemy także, że jesteśmy okręgiem, który 

bardzo sprawnie działa dzięki naszym ludziom - od naszych pracowników na wypadek nagłych sytuacji, 

którzy nie wzięli ani jednego dnia wolnego z pracy, oraz naszych oddanych nauczycieli po naszych 

wspaniałych uczniów i rodziny, które są cały czas zaangażowane. Nadal sprawnie działamy w tym 

trudnym czasie, nawet wtedy, gdy wydaje się, że musimy być superbohaterami, aby zapewnić naszym 

młodym ludziom edukację, na jaką zasługują, musimy jedynie przypominać sobie, że jesteśmy 

wystarczająco silni, aby sprostać stojącemu przed nami wyzwaniu.  

  

Gdy nasze szkoły są otwarte, ich wartość dla społeczności, której służą, jest widoczna. Ale pod wieloma 

względami, ta wartość staje się najbardziej oczywista, gdy budynki są zamknięte. W ciągu kilku ostatnich 

tygodni byliśmy zaskoczenie niezliczoną liczbą osób w całym okręgu, które bezinteresownie chciały 

pomóc naszym społecznościom szkolnym. W szczególności chcielibyśmy wyróżnić naszych pracowników 

zajmujących się przygotowaniem posiłków, pracowników zapewniających bezpieczną drogę do szkoły 

oraz administratorów szkół, którzy współpracowali, aby pomóc naszym szkołom about w zapewnieniu 

ponad 4 milionów posiłków rodzinom do chwili obecnej. W dalszym ciągu będziemy pomagać naszym 

uczniom tak długo, jak ta sytuacja kryzysowa nas rozdziela.  

  

Jako byli nauczyciele CPS, wiemy, że więzi nawiązane między uczniami, nauczycielami i administratorami 

mogą być często opisane jako magiczne. Świadomość, że mimo, iż jesteśmy osobno, ta magia nas 

jednoczy na wiele nowych sposobów, jest krzepiąca. Od uczniów Agassiz prowadzących nas podczas 

Przysięgi Wierności każdego ranka poprzez wirtualne opowieści w wykonaniu dyrektora Lavina w 

Brentano do Art+ Challenge stworzony przez nauczycielkę plastyki w szkole Lindblom panią Crone, nasz 

okręg nadal prowadzi nauczanie, pozwala się uczyć and razem wzrastać. Zachęcamy te osoby, które 

szukają inspiracji, aby poszukały jej wśród swoich kolegów z klasy, szkoły i mieszkańców Chicago.  

  

Nauka w Domu 

Dzień dzisiejszy, 13 kwietnia, stanowi początek kolejnego etapu tej podróży w nieznane. Nasze plany 

nauczania zdalnego są oparte na tych samych wartościach podstawowych co nasza Wizja Pięcioletnia: 
zapewnienie uczniom wysokiej jakości możliwości uczenia się, które spełniają ich unikalne potrzeby oraz 

wyposażenie nauczycieli w takie narzędzia, które pozwolą im w sprawiedliwy sposób zapewnić 

doświadczenie akademickie skupione na uczniach. Te wartości przyświecały każdej decyzji podjętej w 

celu opracowania tych planów, w tym tworzenia określonych materiałów zajmujących uczniów w 

sytuacjach tymczasowego zamieszkania, uczniów z różnymi potrzebami podczas nauki oraz uczniów, 

którzy dopiero uczą się języka angielskiego; zapewniania, że materiały dydaktyczne są dostępne zarówno 

w wersji cyfrowej jak i papierowej; oraz rozdysponowania ponad 100000 urządzeń do rodzin, aby 

wspomóc naukę uczniów. 

  

Jeśli istnieje jedno słowo, którym moglibyśmy określić każdego w nadchodzących dniach, będzie to 

zaangażowanie. Powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób możemy współpracować ze sobą i 
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sprawdzać, czy każda osoba w naszej rodzinie CPS otrzymuje potrzebne jej wsparcie i tym samym 

zapewnić to wsparcie. Przede wszystkim, musimy zaangażować naszych uczniów, aby mogli oni w 

dalszym ciągu osiągać swój pełen potencjał.  

  

Nawet podczas najtrudniejszych dni powinniśmy znaleźć pocieszenie w świadomości, że ta sytuacja jest 

tymczasowa i wkrótce znów się spotkamy. Do tego czasu, powinniśmy się skupić na dalszym dbaniu o 

siebie wzajemnie. Dzisiaj próbujemy zrobić w kilka tygodni to, zaplanowanie czego normalnie zajęłoby 

lata, i powinniśmy być dla siebie wzajemnie życzliwi, cierpliwi i łaskawi. Bez wątpienia pojawią się 

problemy po drodze, ale to niezwykle ważne, aby nadal się wzajemnie wspierać dopóki nie przejdziemy 

na drugą stronę tego globalnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Do tego czasu, powinniśmy 

wszyscy pracować, aby mieć pewność, że stworzyliśmy środowisko, w którym uczniowie mogą nadal się 

uczyć, a nauczyciele nadal mogą uczyć. 

  

Z poważaniem,  

 

Janice K. Jackson, EdD  

Dyrektor Generalny 
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