
 

 

 

1 czerwca 2020 r. 

  

Drogie Rodziny CPS, 

  

W jaki sposób uda nam się przejść przez to nasze narodowe doświadczenie? Zadajemy sobie to pytanie 

od jakiegoś czasu i nadal nie udało się nam znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi. Wiemy, że nasze 

szkolne społeczności mogą być istotnym miejscem dla otwartej, szczerej dyskusji, pozwalającej nam na 

krytyczne rozważenie, w jaki sposób osiągnęliśmy to, co mamy jako kraj. 

  

Ogromna ilość pomocy w Chicago i w całym kraju pozwoliła nam żywić nadzieję, że nasz naród w 

końcu zdecydował, że pewne rzeczy muszą ulec zmianie. Popieramy mieszkańców Chicago, którzy 

szczególnie ostro, ale pokojowo, bronią praw ludzi o czarnym i brązowym kolorze skóry. Niestety, może 

okazać się to trudne do pogodzenia, gdy największą uwagę wiadomości i mediów społecznościowych 

przykuwa nieuzasadnione niszczenie mienia. Jednakże, musimy postawić sobie za cel, aby nie stracić z 

pola widzenia tego, co skłoniło setki tysięcy Amerykanów do wyjścia na ulice i pamiętać o pracy, którą 

wszyscy musimy jeszcze wykonać, jeśli mamy uleczyć się jako naród. 

  

Pracę tą należy rozpocząć od przeprowadzenia trudnych rozmów z ludźmi, których kochamy, i tymi, 

których nie znamy. Dzisiaj, okręg publikuje Say Their Names (Wypowiedz Ich Imiona), zestaw 

materiałów i zasobów mających ułatwić przeprowadzenie produktywnych rozmów. Ten zestaw 

narzędzi został opracowany jako materiały dla nauczycieli, ale teraz bardziej niż kiedykolwiek, jest 

niezwykle ważne, abyśmy podjęli te rozmowy poza naszymi klasami, w naszych domach. 

  

Aktualizacja: Dystrybucja gotowych posiłków rozpocznie się ponownie jutro, 2 czerwca 2020 r. 

  

Decyzja o tymczasowym zawieszeniu dystrybucji posiłków na dzień była trudna do podjęcia, ponieważ 

zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo nasze rodziny na nas liczą. W dalszym ciągu monitorujemy 

dynamiczną sytuację w naszych społecznościach i jutro otworzymy nasze punkty wydawania posiłków, 

oczekując na dalszy rozwój sytuacji. 

  

Od jutra otrzymamy wsparcie Departament Policji Chicago w postaci patroli w okolicy punktów 

wydawania gotowych posiłków, aby zapewnić rodzinom możliwość odbioru posiłków w bezpiecznej i 

przyjaznej atmosferze. 

  

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, lub chcieliby Państwo zapisać się na dostawę 

posiłków, prosimy o kontakt z Centrum Zarządzania CPS pod numerem 773-553-KIDS. 

  

  

Janice K. Jackson, EdD  LaTanya D. McDade 

Dyrektor Generalny  Naczelny Kurator Oświaty 
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