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Drodzy Członkowie Rodziny CPS, 

  

Podsumowując ten tydzień, chcemy podziękować Państwu za siłę i wytrwałość. To bardzo budujące, 

gdy można zobaczyć, jak członkowie naszej rodziny CPS wspierają się nawzajem na wszelkie możliwe 

sposoby i mamy nadzieję, że uznacie Państwo ten film za równie pokrzepiający. 

  

Chociaż nasz obecny rok szkolny znacznie odbiega od typowego, przerwa wiosenna w naszym okręgu 

rozpoczyna się w następnym tygodniu. Mamy nadzieję, że nasze rodziny, nauczyciele i dyrektorzy będą 

mogli wykorzystać ten czas na odpoczynek i nabranie sił. Razem mamy zamiar uruchomić nauczanie 

zdalne dla trzeciego pod względem wielkości okręgu szkolnego w Ameryce w ciągu najbliższych tygodni 

- nie lat. Nawet w normalnym czasie, byłby to ogromny wysiłek. Zachęcamy wszystkich to 

wykorzystania przerwy wiosennej do złapania oddechu i powrócimy do zajęć szkolnych, w formie 

wirtualnej, 13 kwietnia. 

  

Przed rozpoczęciem przerwy, chcielibyśmy Państwu przekazać kilka ważnych przypomnień i aktualnych 

informacji. 

  

Przygotowaliśmy różne materiały mające pomóc Państwu w przygotowaniu się do nauczania 

zdalnego. 

Nasze szkoły ciężko pracowały nad opracowaniem planów nauczania zdalnego, które zapewnią naszym 

uczniom wysokiej jakości nauczanie po przerwie wiosennej i w czasie pozostałego czasu trwania 

obowiązkowego zamknięcia szkół w naszym stanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat nauczania 

zdalnego oraz zadań dodatkowych, prosimy o odwiedzenie strony cps.edu/remotelearning. W ramach 

pomocy okręgu, mającej na celu zwiększenie dostępności nauczania zdalnego dla uczniów w potrzebie, 

szkoły rozprowadzą ponad 100000 urządzeń, aby umożliwić uczniom wzięcie udziału w zajęciach 

lekcyjnych w domu. Urządzenia te obejmują 65000 szkolnych Chromebooków, laptopów i iPadów; 

37000 nowych urządzeń i dodatkowych urządzeń pochodzących od potencjalnych darczyńców. Szkoły 

będą koordynowały tą pomoc w swoich społecznościach szkolnych. Opracowaliśmy także tą instrukcję 

dla rodzin, które chcą poznać różne opcje uzyskiwania dostępu do Internetu, aby umożliwić dzieciom 

nauczanie zdalne. 

  

Prosimy pamiętać, że nastąpiła zmiana dotycząca punktów wydawania gotowych posiłków, aby 

lepiej pomagać naszym społecznościom.  

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. Podczas przerwy wiosennej mogą 

Państwo odbierać gotowe posiłki w ponad 130 punktach szkolnych na terenie całego miasta od 

poniedziałku do czwartku w godz. 9-13. 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 
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odpowiednie zaplanowanie odbioru posiłków. Począwszy od kolejnego tygodnia, od poniedziałku 13 

kwietnia, ponad 270 szkół, które były bardzo uczęszczanymi punktami wydawania posiłków dla rodzin, 

będzie czynnych, aby zapewnić darmowe posiłki. Aby znaleźć najbliżej położony punkt wydawania 

posiłków dla Państwa, prosimy o odwiedzenie strony cps.edu/mealsites. 
  

Trasy bezpiecznej drogi do szkoły nie będą obstawiane przez naszych pracowników, podczas gdy 

szkoły są zamknięte. 

Od początku zamknięcia szkół, nasi pracownicy pilnujący bezpieczeństwa na trasie do szkoły odgrywali 

ważną i cenną rolę w pomaganiu rodzinom podczas odbierania gotowych posiłków. Na podstawie 

zmienionych planów dystrybucji posiłków nasze rodziny będą odbierały posiłki wykorzystując inne 

trasy, które nie pokrywają się naszymi standardowymi trasami bezpiecznej drogi do szkoły. Z powodu 

tej zmiany, pracownicy dbający o bezpieczeństwo na tych trasach nie będą obstawiali swoich tras. 

Jednakże, w ramach naszego zobowiązania dla naszych pracowników, w dalszym ciągu będziemy 

wypłacać wynagrodzenie pracownikom dbającym o bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły. Podczas 

gdy szkoły pozostają zamknięte, nasz okręg będzie współpracował z tymi pracownikami, aby stworzyć 

inne okazje dla nich umożliwiające im utrzymanie rodzin. 

  

Wypełnienie spisu powszechnego jest ważne, ponieważ pozwala na zapewnie naszemu okręgowi 

zasobów niezbędnych do naszego funkcjonowania. 

Zachęcamy Państwa do poświęcenia odrobiny czasu w przyszłym tygodniu na wypełnienie Spisu 

powszechnego USA. Dane ze spisu powszechnego pomogą w uzyskaniu przez nasze miasto 

wystarczających zasobów od rządu federalnego. Im więcej gospodarstw domowych wypełni spis 

powszechny, tym więcej środków finansowych uzyskamy na inwestowanie w nasze szkoły i dzielnice. 

Mogą Państwo wypełnić Spis powszechny online, telefonicznie lub korzystając z poczty. Prosimy 

pamiętać, że Spis powszechny nie wymaga podania statusu imigracyjnego ani obywatela, oraz że każda 

odpowiedź jest poufna. 

  

CPS są z każdym z Państwa i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomagać naszym szkolnym 

społecznościom w tym trudnym czasie. 

  

Z poważaniem, 

  

Janice K. Jackson, EdD 

Dyrektor Generalny 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 

LaTanya D. McDade 

Naczelny Kurator Oświaty 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 
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