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Drodzy Rodzice i Rodziny, 
 
Zdrowie i dobre samopoczucie naszej społeczności CPS jest naszym największym priorytetem. Po 
otrzymaniu nakazów stanowych z powodu kryzysu zdrowotnego wynikłego z ekspansji wirusa 
COVID-19, wszystkie szkoły okręgowe są obecnie zamknięte do poniedziałku 30 marca. Zdaję sobie 
sprawę z wpływu, jaki to zamknięcie będzie miało na naszą społeczność, i wiem, że będzie to duże 
obciążenie dla naszych uczniów, pracowników i pracujących rodzin, które polegają na naszych szkołach. 
COVID-19 nie powstrzyma nas od wykonywania naszej pracy dla dzieci, i jesteśmy tu, aby Państwa 
wspierać.  
 
Oto kilka ważnych przypomnień: 
 
Dostęp do Budynków Szkolnych i Pomoc w zakresie Dostarczania Posiłków dla Rodzin 

● Począwszy od wtorku 17 marca wszystkie obiekty szkolne będą zamknięte, aby mogło w nich 
zostać przeprowadzone dokładne sprzątanie, i nie będą Państwo mogli wejść na teren budynku 
podczas zamknięcia. 

● W czasie zamknięcia szkół, CPS zapewni naszym uczniom zdrowe posiłki. Rodziny uczniów 
uczęszczających do CPS mogą odbierać pudełka z darmowymi posiłkami w każdej szkole CPS 
(za wyjątkiem Vaughn Occupational High School oraz Sheridan Math and Science Academy), 
które będą zawierać trzydniowe porcje śniadania i lunchu dla każdego ucznia w gospodarstwie 
domowym. Odbioru posiłków można dokonywać na zewnątrz budynków szkolnych. Pracownicy 
dbający o bezpieczeństwo podczas Państwa drogi do szkoły i z powrotem będą się znajdować 
na swoich normalnie przypisanych trasach podczas odbierania posiłków przez rodziny. Jeśli 
będą Państwo potrzebowali pomocy, 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 

● Pakiety zadań na poziomie każdej klasy są dostępne dla uczniów od żłobka do 12 klasy i 
obejmują zadania dla uczniów w formie cyfrowej i analogowej. Pakiety te nie będą oceniane, 
podobnie jak żadne inne prace do wykonania w domu przez uczniów w tym okresie. Rodzice 
mogą pobrać pakiety zadań dla każdego poziomu ze strony cps.edu/enrichmentresources. Kopie 
pakietów będą także dostępne w miejscach dystrybucji posiłków. 

 
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 i stosować się do Polityki dotyczącej Dozwolonego Wykorzystania, gdy chcą się 
kontaktować z uczniami w przypadku całkowitego lub częściowego zamknięcia szkoły. Należy 
pamiętać o następujących dozwolonych i zabronionych formach komunikacji. 
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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 

 
Zachęcam rodziny do pozostania w domach, chyba że sytuacja wymaga udania się do lekarza. 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 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). 
 
Jest to bezprecedensowe wyzwanie dla nas wszystkich i nasz zespół zobowiązuje się do wspierania 
Państwa tak, jak tylko będziemy potrafili. Będziemy nadal Państwa informować o rozwoju sytuacji. Nie 
możemy się doczekać, aż Państwa powitamy z powrotem w Państwa szkołach, jak tylko będzie to 
możliwe. 
 

Janice K. Jackson, EdD 
Dyrektor Generalny 
Chicagowskie Szkoły Publiczne 
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