
 

 

Drodzy Rodzice i Rodziny, 

 

Chicagowskie Szkoły Publiczne (CPS) zobowiązują się do informowania Państwa na bieżąco o tym, jak 

przedstawia się nasza sytuacja. Piszemy do Państwa, aby przedstawić aktualne informacje dotyczące 

obecnego rozwoju sytuacji w związku z chorobą wywołaną przez koronawirusa 2019 (COVID-19). 

Chicagowski Departament Zdrowia Publicznego (CDPH) zwrócił ostatnio uwagę okręgu na 

potwierdzony przypadek zarażenia wirusem COVID-19 u członka Sheridan Math and Science 

Academy.  

 

Zgodnie z zaleceniami CDPH, Sheridan zostanie zamknięta od dnia jutrzejszego, tj. poniedziałku 16 

marca, i zostanie ponownie otwarta, gdy szkoły w okręgu zostaną ponownie otwarte we wtorek 31 

marca. Prosimy każdego, kto był obecny w Sheridan w dniu 9 marca, o pozostanie w domu ze 

skutkiem natychmiastowym do poniedziałku 23 marca. Pracownicy zostaną wysłani na płatny urlop, a 

nieobecności uczniów zostaną usprawiedliwione. 

 

Po otrzymaniu instrukcji stanowych, okręg przygotowuje zamknięcie wszystkich szkół od wtorku 17 

marca do poniedziałku 30 marca. Zachęcamy rodziny do pozostania w domach, chyba że sytuacja 

wymaga udania się do lekarza.Na wypadek sytuacji, gdyby szkoły nie zostały ponownie otwarte 31 

marca, zachęcamy Państwa do zabrania swoich rzeczy osobistych ze szkoły do domu i zaplanowania 

odpowiedniego postępowania.  

 

Oto najnowsze informacje.  

 

Dostęp do Budynków Szkolnych i Pomoc w zakresie Dostarczania Posiłków dla Rodzin 

● Od wtorku 17 marca wszystkie obiekty szkolne będą zamknięte, aby mogło zostać 

przeprowadzone w nich dokładne sprzątanie. Prosimy o zaplanowanie odpowiedniego 

zachowania i zabranie ze sobą do domu wszystkich rzeczy osobistych, na których Państwu 

zależy. Nie będzie możliwości wejścia do budynków szkolnych podczas zamknięcia. 

● Wszystkie szkoły CPS będą miejscami dystrybucji posiłków dla uczniów CPS. Odbiór posiłków 

będzie odbywał się na zewnątrz budynków szkolnych i rozpocznie się w każdej szkole we 

wtorek 17 marca w godzinach od 9 rano do 13 od poniedziałku do piątku. Rodziny uczniów 

uczęszczających do szkół CPS mogą odbierać posiłki na trzy dni na raz, każda paczka będzie 

zawierała 2 posiłki na dzień na dziecko. Jeśli będzie potrzebna pomoc, prosimy o kontakt z 

Centrum Dowodzenia CPS pod numerem 773-553-KIDS (5437) lub na adres e-mail 

familyservices@cps.edu.  
 

Materiały do nauki w domu 

● Biuro Nauczania i Nauki CPS zapewni pakiety zadań dostosowanych do poziomu klas dla 

poziomów od żłobka do 12 klasy, które będą obejmować zadania dla uczniów w formie 

cyfrowej i analogowej. Przykładowy pakiet można zobaczyć tutaj. Dyrektorzy i nauczyciele 

mogą zdecydować się wydrukować pakiety dla poziomów, które będą także dostępne dla 

uczniów i rodzin na stronie cps.edu/coronavirus. 
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Wykorzystanie Platform Cyfrowych 

● Aby mieć pewność, że CPS chroni wrażliwe Dane Osobowe naszych uczniów umożliwiające ich 

identyfikację, takie jak ich imię i nazwisko, data urodzenia, informacje dotyczące dyżurów, 

zachęcamy szkoły do komunikowania się z uczniami i rodzinami tylko poprzez produkty 

zatwierdzone przez CPS. Jednakże, jeśli szkoły chcą zaproponować wykorzystanie 

niezatwierdzonych sieciowych produktów, szkoły muszą odpowiednio poinformować o tym 

rodziców. 

 

Polityka dotycząca Dozwolonego Wykorzystania 

● Administratorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły muszą nadal stosować się do Polityki 

dotyczącej Dozwolonego Wykorzystania , jeśli chcą się skontaktować z uczniami w przypadku 

całkowitego lub częściowego zamknięcia szkoły. Należy pamiętać o następujących 

dozwolonych i zabronionych formach komunikacji. 

 

Dozwolone Zakazane 

● Wiadomość e-mail przesłana na konto e-mail 
CPS należące do ucznia 

● Przesyłanie wiadomości poprzez aplikację do 
komunikacji grupowej CPS, taką jak Google 
Hangout, z konta pracownika CPS na konto 
ucznia CPS* 

● Przesyłanie masowych powiadomień do grup 
uczniów pod warunkiem, że rodzic/opiekun 
dostarczy wcześniej pisemną zgodę na 
otrzymywanie wiadomości tekstowych przez 
jego/jej dziecko, rodzic/opiekun może wybrać 
opcję otrzymywania tych samych 
powiadomień, które otrzymuje jego/jej 
dziecko* 

● Komunikacja z uczniami poprzez media 
społecznościowe, jeśli konto jest 
wykorzystywane do celów programów 
szkoleniowych, edukacyjnych lub 
pozaszkolnych, konto zostało pisemnie 
zatwierdzone przez dyrektora oraz rodzice 
zostali powiadomieni o koncie medium 
społecznościowego i o tym, jakiemu celowi 
służy 

● Komunikacja indywidualna bezpośrednia z 
uczniem poprzez osobiste urządzenie mobilne 
ucznia 

● Komunikacja poprzez osobiste konto e-mail 
ucznia 

● Wykorzystanie osobistych kont mediów 
społecznościowych w celu prowadzenia 
działalności CPS lub komunikacji z uczniami 

 

Aby uzyskać najbardziej wiarygodne informacje, prosimy o odwiedzenie stron 

www.chicago.gov/coronavirus lub www.cdc.gov/coronavirus. Aby uzyskać aktualne informacje 

dotyczące szkoły, prosimy o odwiedzenie strony www.cps.edu/coronavirus. Jeśli potrzebują Państwo 

pomocy w znalezieniu opieki medycznej, prosimy o zgłoszenie się do Biura ds. Zdrowia i Dobrego 
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Samopoczucia Uczniów CPS CPS Office of Student Health and Wellness) na adres oshw@cps.edu lub 

dzwoniąc na Infolinię Zdrowe CPS (Healthy CPS Hotline) 773-553-KIDS (5437). 

 

Zdrowie i dobre samopoczucie naszych uczniów i pracowników należą do najwyższych priorytetów 

okręgu. Ściśle współpracujemy z lokalnymi, stanowymi i federalnymi urzędnikami opieki zdrowotnej, 

aby móc niezwłocznie reagować na sytuację, i będziemy przesyłać Państwu regularne aktualizacje 

dotyczące rozwoju sytuacji. 

 

Janice K. Jackson, EdD 

Dyrektor Generalny 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 

dr Kenneth Fox 

Główny Inspektor ds. 

Zdrowia 

Chicagowskie Szkoły 

Publiczne 
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