
 

 
 
15 kwietnia, 2020 r. 
 
Drodzy Rodzice i Rodziny, 
  
Mamy nadzieję, że gdy czytacie tą wiadomość, wszyscy w Państwa rodzinie są zdrowi i bezpieczni. Kontaktujemy 
się dzisiaj z Państwem, aby przesłać aktualne informacje na temat nauczania zdalnego, a także na temat końca 
trzeciej kwarty. 
  
Nauczanie zdalne rozpoczęło się w poniedziałek. 
Wychowawca Państwa dziecka łączy się z uczniami przy użyciu ciekawych lekcji i ćwiczeń. Prosimy o zachęcenie 
Państwa dziecka do brania udziału w nauczaniu zdalnym każdego dnia. 

● Okręg monitoruje uczestnictwo uczniów, aby mieć pewność, że nasi uczniowie kontynuują naukę i robią 
postępy w nauce. Szkoła Państwa dziecka będzie się kontaktować w sytuacji, gdy Państwa dziecko nie 
skontaktuje się z nauczycielami w każdym tygodniu. Proszę upewnić się, czy szkoła Państwa dziecka 
posiada aktualne dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Państwem. 

● Jeśli Państwa dziecko potrzebuje urządzenia umożliwiającego dostęp do nauczania zdalnego, prosimy o 
kontakt z dyrektorem Państwa szkoły. 

● W piątek 17 kwietnia nie będzie zajęć w ramach nauczania zdalnego, ponieważ jest to dzień rozwoju 
zawodowego dla nauczycieli w kalendarzu CPS. 

  
Trzecia Kwarta kończy się jutro. 
Jutro 16 kwietnia jest ostatni dzień trzeciej kwarty. Przypominamy, że prace przesłane po 17 marca mogą jedynie 
poprawić, a nie obniżyć, oceny z trzeciej kwarty, które Państwa dziecko otrzymało do momentu, w którym 
nastąpiło zamknięcie szkół. 

● Prosimy o korzystanie z Parent Portal, aby monitorować postępy Państwa dziecka. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat Parent Portal i skontaktować się ze szkołą Państwa dziecka w celu zadania pytań, 
prosimy o kliknięcie tutaj. 

● Na 22 i 23 kwietnia przewidziane są konsultacje z wychowawcą Państwa dziecka, aby mieli Państwo okazję 
omówić postępy w nauce i stopnie Państwa dziecka z trzeciej kwarty. Proszę oczekiwać dalszych 
informacji ze szkoły Państwa dziecka na temat ustalonych godzin spotkań. 

● Nie muszą Państwo odbierać wykazu postępów w nauce Państwa dziecka z jego szkoły. Okręg wyśle 
Państwu wykazy postępów w nauce oraz wykazy postępów w nauce dla Indywidualnych Programów 
Nauczania pocztą w tygodniu rozpoczynającym się 20 kwietnia. 

  
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nauka w domu może być niezwykle trudna dla uczniów i rodziców, i dziękujemy 
Państwu za wszystko, co zrobili Państwo w tym tygodniu, aby pomóc dziecku podczas nauce w nowy sposób. Nie 
posiadamy odpowiedzi na wszystkie zadane pytania związane z obowiązkowym zamknięciem szkół w naszym 
stanie, dotyczące kwestii takich jak ocenianie w czwartej kwarcie, promocja do kolejnej klasy i zajęcia na koniec 
roku szkolnego. Prosimy pamiętać, że zobowiązujemy się do regularnego przesyłania Państwu aktualnych 
informacji i oczekujemy, że dodatkowe informacje dla Państwa pojawią się pod koniec tego tygodnia. 
  
Z poważaniem, 
Janice K. Jackson, EdD 
Dyrektor Generalny 
Chicagowskie Szkoły Publiczne 
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