
 

 

20 marca 2020 r. 

Szanowni Rodzice, Rodziny i Pracownicy CPS, 

W dniu dzisiejszym, wczesnym rankiem, gubernator Pritzker wydał zarządzenie, aby pozostać w domu 

począwszy od soboty 21 marca od godz. 17 do 7 kwietnia 2020 r., a burmistrz Lightfoot zarządziła, aby 

zamknąć wszystkie parki w Chicago w dniu dzisiejszym na koniec godzin pracy oraz zamknąć biblioteki o 

godzinie 12 w południe w dniu jutrzejszym, aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19. Popieramy 

decyzję gubernatora, aby traktować zdrowie i dobre samopoczucie każdej osoby w naszym stanie 

priorytetowo.  

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta decyzja spowoduje dodatkowe wyzwania dla naszych uczniów i ich 

rodzin oraz będziemy dążyć do pozyskiwania zasobów okręgowych, aby wspierać rodziny w tym czasie. 

Począwszy od zapewnienia posiłków, po dostarczenie informacji, zadań do wykonania w domu, aby 

zająć uczniów w tym czasie, będziemy nadal wspólnymi siłami wzajemnie się wspierać jako jeden okręg, 

jedna rodzina. Chcę podziękować wszystkim naszym opiekunom, dozorcom, administratorom szkół, 

pracownikom zajmującym się dostarczaniem żywności, zapewniającym bezpieczeństwo podczas 

docierania do szkoły i do domu oraz pracownikom ochrony, którzy pracowali bez wytchnienia, aby nasze 

szkoły mogły dostarczyć ponad pół miliona posiłków do naszych rodzin w potrzebie. W dalszym ciągu 

będziemy oferować darmowe paczki z posiłkami na trzy dni dla każdego dziecka w gospodarstwie 

domowym między 9 rano a 13 każdego dnia roboczego. 

Zdajemy sobie także sprawę z tego, że istnieje wiele kwestii do rozwiązania, np. promocje uczniów do 

kolejnych klas, przyjęcia do szkół selektywnych oraz ukończenie szkoły średniej. Okręg zajmuje się tymi 

kwestiami w chwili obecnej, a my zobowiązujemy się do przekazywania Państwu aktualnych informacji 

na bieżąco.  

Wyzwania, z którymi będziemy się zmagać w najbliższym czasie, są bezprecedensowe, ale nie stanowią 

przeszkody nie do pokonania. Dziękujemy Państwu za cierpliwość i wsparcie. Obiecujemy, że będziemy 

Państwu przekazywać aktualne informacje na temat rozwoju sytuacji na bieżąco. 

Aby uzyskać najbardziej wiarygodne informacje na temat COVID-19, prosimy o odwiedzenie stron 

http://www.chicago.gov/coronaviruswww.chicago.gov/coronavirus lub 

http://www.cdc.gov/coronaviruswww.cdc.gov/coronavirus. Aby uzyskać aktualne informacje dotyczące 

szkoły, prosimy o odwiedzenie stronyhttps://cps.edu/coronavirus 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). 

Z poważaniem,  

 

Janice K. Jackson, EdD 

Dyrektor Generalny 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 

 


