
 

 

 

26 czerwca, 2020 r. 

  

Drodzy Członkowie Rodziny CPS, 

 

Chicagowskie Szkoły Publiczne (CPS) chcą, aby każde środowisko do nauki pozwalało na jak najlepszą 

naukę. Aby to było możliwe, potrzebujemy Państwa opinii, dlatego mam nadzieję, że rozważą Państwo 

wzięcie udziału w jednym z wirtualnych warsztatów dla społeczności, które odbędą się w te wakacje. 

  

Jest to szansa dla Państwa, aby przedstawić swoją opinię, która pomoże nam w dalszym wzmacnianiu 

okolicznych szkół. Nasze dyskusje będą kierowane informacjami przedstawionymi w najnowszej Rocznej 

Analizie Regionalnej (ARA), która bada wzorce zapisów do szkół i ofert programów dla szkół w każdym 

regionie naszego miasta. Mogą Państwo zapoznać się z najbardziej aktualnymi informacjami ARA w 

ośmiu różnych językach na stronie ara.cps.edu. 
  

Mogą Państwo potwierdzić swój udział w warsztatach korzystając z linków zamieszczonych poniżej. 

Mam nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę wzięcie udziału w tej niezwykle ważnej dyskusji. Są 

Państwo naszymi najważniejszymi partnerami i potrzebujemy Państwa wsparcia w naszym dążeniu do 

osiągnięcia naszej wizji edukacji na najwyższym poziomie dostępnej dla każdego dziecka z każdej 

społeczności w Chicago. 

  

● Spotkanie Społeczności Południowej Części Miasta dotyczące ARA: wtorek, 30 czerwca od 

17-18:30. Zapraszamy do rejestracji tutaj. 
● Spotkanie Społeczności Południowo Zachodniej Części Miasta dotyczące ARA: środa, 1 lipca od 

17-18:30.  Zapraszamy do rejestracji tutaj. 
● Spotkanie Społeczności Centralnej Części Miasta dotyczące ARA: środa, 8 lipca od 17-18:30. 

Zapraszamy do rejestracji tutaj. 
● Spotkanie Społeczności Północnej Części Miasta dotyczące ARA: czwartek, 9 lipca od 17-18:30. 

Zapraszamy do rejestracji tutaj. 
  

Children First Fund (CFF) założył fundusz w kwocie 150 tys. $, aby pomóc Klasie 2020 w przejściu do 

koledżu. 

Nasi absolwenci zakończyli szkołę i chcemy się upewnić, że bariery finansowe nie staną na drodze tym z 

nich, którzy planują naukę w koledżu. Coś takiego jak opłaty za podręczniki lub bilet autobusowy do 

kampusu nie powinny powstrzymywać uczniów od realizowania marzenia o pójściu do koledżu, dlatego 

darczyńcy CFF, tacy jak PepsiCo i Fifth-Third Bank, wychodzą z inicjatywą pomocy. 

  

Dzięki hojności prywatnej i filantropijnej społeczności, CFF założyło fundusz dla absolwentów szkół o 

nazwie Graduating Senior Summer Melt Prevention Fund. Poprzez swoich pedagogów, uczniowie mogą 

składać wnioski o przyznanie mikrograntów do kwoty 1000 $, mających pomóc im w opłaceniu 

wydatków takich jak książki, opłaty rejestracyjne w koledżu i dojazdy. 

  

 

http://www.cps.edu/ara
https://www.eventbrite.com/e/chicago-public-schools-annual-regional-analysis-community-meeting-south-tickets-107251807042
https://www.eventbrite.com/e/chicago-public-schools-annual-regional-analysis-community-meeting-southwest-tickets-107253742832
https://www.eventbrite.com/e/chicago-public-schools-annual-regional-analysis-community-meeting-central-tickets-107254418854
https://www.eventbrite.com/e/chicago-public-schools-annual-regional-analysis-community-meeting-north-tickets-107254539214


 

Jeśli mają Państwo takie możliwości, zwracam się z prośbą o rozważenie wparcia nas w udzielaniu 

pomocy rodzinom w tym trudnym czasie poprzez wkład do naszego funduszu pomocy kryzysowej o 

nazwie Compassion Fund. 
  

Place zabaw CPS pozostają zamknięte zgodnie z wytycznymi dotyczącymi parków w okręgu 

Podczas gdy Chicago ostrożnie zaczyna ponownie otwierać kolejne części naszego miasta, chcemy 

podkreślić, że wszystkie place zabaw CPS pozostaną zamknięte zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

parków w okręgu. Nie możemy doczekać się dnia, gdy nasze społeczności będą mogły znów korzystać z 

naszych placów zabaw, ale te miejsca zgromadzeń są niebezpieczne ze względu na ryzyko przenoszenia 

COVID-19. Uważamy, że to niezwykle ważne, żebyśmy wszyscy wzięli odpowiedzialność za swoje 

zdrowie i zdrowie naszych społeczności. 

  

Z poważaniem, 

  

Janice K. Jackson, Ed.D 

Dyrektor Generalny 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 
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https://www.childrenfirstfund.org/support-cff/compassion-fund/
https://www.chicago.gov/content/dam/city/sites/covid/reopen-businesses-portal/guidelines/BeSafe.Parks-and-Outdoor-Attractions-Chicago-Phase-4-Guidelines.pdf
https://www.chicago.gov/content/dam/city/sites/covid/reopen-businesses-portal/guidelines/BeSafe.Parks-and-Outdoor-Attractions-Chicago-Phase-4-Guidelines.pdf

