
 

 

 

17 kwietnia, 2020 r. 

 

Drodzy Rodzice i Rodziny CPS, 

  

Wcześniej w dniu dzisiejszym gubernator Pritzker ogłosił, że nauczanie na żywo zostanie zawieszone w stanie 

Illinois do końca roku szkolnego, aby w dalszym ciągu spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19. Zdajemy sobie 

sprawę z tego, że jest to wiadomość trudna, ale popieramy decyzję gubernatora, aby chronić zdrowie i dobre 

samopoczucie wszystkich mieszkańców Illinois. Zatem w czasie, gdy nasze budynki szkolne pozostaną zamknięte, 

nasi nauczyciele będą nadal nauczać i nasi uczniowie będą nadal się uczyć. Ważna praca polegająca na uczeniu 

Państwa dziecka nie zostanie przerwana, a Państwo w dalszym ciągu będą otrzymywać od nas regularne 

informacje do końca bieżącego roku szkolnego. Wiemy, że obecnie jest Państwu trudno, ale Chicagowskie Szkoły 

Publiczne (CPS) będą nadal Państwa wspierać na każdym kroku tej drogi. 

  

Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas dalszych wspólnych działań. 

  

Nauczanie zdalne potrwa do końca roku szkolnego. 

Fakt, że szkoły pozostaną zamknięte dłużej, nie przeszkodzi nam w zapewnieniu dobrej edukacji, na jaką 

zasługuje Państwa dziecko. Solidne plany nauczania zdalnego będą obowiązywały do 18 czerwca 2020 r. - do 

ostatniego dnia zaplanowanych zajęć lekcyjnych. Szkoła Państwa dziecka będzie zapewniała możliwości wysokiej 

jakości nauczania, które będą odpowiadały potrzebom Państwa rodziny. 

● W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji na temat nauczania zdalnego i dostępu do cennych 

materiałów do nauki, zapraszamy do odwiedzenia strony cps.edu/remotelearning. 
● Jeśli Państwa szkoła zapewnia nauczanie online, a Państwa dziecku potrzebne jest urządzenie, prosimy o 

kontakt z dyrektorem placówki. 

● Prosimy zapoznać się z tymi najlepszymi praktykami, aby uzyskać ważne informacje dotyczące 

zachowania prywatności i poufności podczas nauczania zdalnego. 

● Państwa zaangażowanie jest kluczowe, aby mieć pewność, że Państwa dziecko podejmuje odpowiednie 

wysiłki. Prosimy o skorzystanie z zasobów oferowanych przez Państwa szkołę, w tym ze zdalnych spotkań 

konsultacyjnych z nauczycielami Państwa dziecka. 

● 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. 
  

Gotowe posiłki będą dostępne do końca roku szkolnego. 

Nawet w czasie, gdy szkoły pozostają zamknięte, zobowiązujemy się do zapewniania darmowych, zdrowych 

posiłków do końca roku szkolnego. Dotychczas rozdaliśmy ponad pięć milionów posiłków, a rodziny będące w 

potrzebie mogą odbierać gotowe posiłki w ponad 270 punktach odbioru posiłków na terenie całego miasta. 

● Aby odnaleźć punkt odbioru położony najbliżej Państwa miejsca zamieszkania, zapraszamy na stronę 

cps.edu/mealsites. 
● Mogą Państwo odebrać paczkę zawierającą posiłki na trzy dni dla swojego dziecka w dowolnym punkcie 

od godz. 9 do 13 od poniedziałku do piątku. 

  

Zdajemy sobie sprawę z tego, że pojawia się wiele pytań dotyczących zakończenia roku szkolnego, w tym oceniania 

w czwartej kwarcie, przejścia do kolejnej klasy i wymagań dotyczących zakończenia szkoły. Pracujemy nad tym, 

aby szybko odpowiedzieć na te pytania, i jak najszybciej przekazać Państwu aktualne informacje. 

  

 

http://cps.edu/remotelearning
https://drive.google.com/file/d/1bhFFWwwLB5W3D4vuB2gYZ4twXFYweBz4/view
https://cps.edu/Pages/parentresources.aspx
https://cps.edu/coronavirus/Pages/mealsites.aspx


 

Nikt z nas nie mógł sobie wyobrazić, że ostatni okres naszego roku szkolnego będzie tak wyglądać, ale tak, jak to 

robiliśmy odkąd ta podróż się rozpoczęła, będziemy pracować razem, aby się wzajemnie wspierać. Jesteśmy tu 

dla Państwa, i razem wyjdziemy z tego silniejsi. 

  

Pozostańmy w zdrowiu, bezpieczeństwie i w kontakcie.  

  

Z poważaniem, 

  

Janice K. Jackson, EdD 

Dyrektor Generalny 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 

LaTanya D. McDade 

Naczelny Kurator Oświaty 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 
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