
 

 

 

19 czerwca 2020 r. 

  

Drogie Rodziny CPS, 

  

Nasz rok szkolny 2019-20 oficjalnie się kończy. Z pewnością był on niepodobny do któregokolwiek z 

poprzednich. Podczas gdy był to trudny rok, był on także pełen ogromnego rozwoju, siły i osiągnięć. 

Nasi pracownicy i członkowie społeczności współpracowali ze sobą, aby wspierać nasze szkoły w tym 

trudnym czasie. I chciałabym wyrazić swoją ogromną wdzięczność dla wszystkich rodziców, opiekunów 

i członków rodzin, którzy wcielali się w wiele ról w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy i robili co w ich 

mocy, aby nasi uczniowie kontynuowali swoją naukę z domu. Jestem dumna z tego, że jestem 

członkiem rodziny CPS. 

  

Proszę o dalsze utrzymywanie zaangażowania Państwa dzieci w ciągu tych wakacji. 

Tak jak wszyscy mieliśmy okazję doświadczyć bezpośrednio w tym roku, nauka nie ogranicza się do 

zajęć w klasie. Utrzymywanie zaangażowania Państwa dziecka latem jest niezwykle ważne, aby mieć 

pewność, że on lub ona będzie nadal się uczyć i będzie przygotowany/a na kolejny rok szkolny. Mamy 

szczęście, że dzięki pracującym dla nas partnerom w społeczności i nauczycielom z całego miasta, 

Państwa dziecko będzie miało dostęp do darmowych i zabawnych możliwości wzbogacania nauki przez 

całe lato. Mogą się Państwo wybrać na wirtualną wycieczkę do najsłynniejszych chicagowskich muzeów 

i instytucji kulturalnych, wziąć udział w wirtualnym letnim obozie online, i tworzyć opowiadania poprzez 

Letnie Wyzwanie Naukowe organizowane przez Chicago Public Library. 

  

Punkty wydawania gotowych posiłków będą czynne w czasie tegorocznych wakacji. 

Gwoli przypomnienia, nasze punkty wydawania gotowych posiłków będą czynne od poniedziałku 22 

czerwca do piątku 28 sierpnia od godz. 9-13 w każdym tygodniu. Aby znaleźć najbardziej aktualną listę 

punktów wydawania posiłków znajdujących się w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania, zapraszamy na 

stronę cps.edu/mealsites. Proszę pamiętać, że punkty wydawania posiłków będą zamknięte w piątek 

19 czerwca z powodu zaplanowanego dnia wolnego dla pracowników. 

  

Proszę o zwrócenie uwagi na możliwości udzielenia informacji potrzebnych nam do opracowania 

planów na przyszły rok szkolny. 

Zgodnie z informacją z zeszłego tygodnia, wkrótce przeprowadzimy serię ankiet, aby uzyskać od 

Państwa informacje na temat tego, w jaki sposób możemy zapewnić uczniom bezpieczne, przyjazne 

warunki do efektywnej nauki jesienią. W dniu wczorajszym wysłaliśmy ankietę dla uczniów w klasach 

4-12. Proszę sprawdzić konto e-mail na cps.edu Państwa dziecka. Państwo i Państwa rodzina są naszymi 

najważniejszymi partnerami w tym zadaniu i czekam z niecierpliwością na informacje od Państwa. 

  

Okręg przeniesie wybory do Lokalnej Rady Szkoły na listopad. 

Z powodu pandemii COVID-19 okręg nie mógł przeprowadzić wyborów do Lokalnej Rady Szkoły (LSC) w 

kwietniu. Lokalne Rady Szkoły odgrywają niezwykle istotną rolę w naszych szkołach--wprowadzając 

zmiany w politykach, które bezpośrednio wpływają na wyniki w nauce uczniów, dokonując wyboru 
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liderów szkoły i zatwierdzania tego, jak szkolne fundusze są wydawane. Wczoraj gubernator JB Pritzker 

podpisał prawo, które pozwala okręgowi na przeniesienie wyborów do LSC na listopad i wydłuża 

obecną kadencję LSC do czasu, gdy odbędą się nowe wybory. Prawo to pozwala także na wykorzystanie 

elastycznych formatów głosowania, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. 

Wkrótce przedstawimy Państwu nowe daty wyborów i 

formaty głosowania. Dziękuję oddanym i zaangażowanym członkom naszej społeczności CPS, którzy 

kandydują w wyborach, aby tworzyć pozytywne, dobrze zorganizowane warunki do nauki, w których 

każde dziecko ma możliwość odniesienia sukcesu. 

  

Życzę Państwu bezpiecznych i zdrowych wakacji. 

  

Z poważaniem, 

  

Janice K. Jackson, EdD 

Dyrektor Generalny 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 

 

 


