
 

31 marca 2020 r. 

Szanowni Rodzice, Rodziny i Pracownicy CPS, 

Ten ostatni miesiąc stanowił bezprecedensowe wyzwanie dla nas wszystkich. Chociaż trudno było nam 
patrzeć, jak nasze normalne życie zostaje wstrzymane, jesteśmy bardzo dumni z naszej rodziny CPS i 
tego, jak zajęli się Państwo ochroną zdrowia w naszym mieście. W dniu dzisiejszym, gubernator Pritzker 
ogłosił, że obowiązkowe zamknięcie szkół obejmujące cały stan zostanie wydłużone do 30 kwietnia. 

Mimo, że to trudne, musimy to zrobić, aby nasze miasto pozostało bezpieczne i obiecujemy, że 
pracujemy bez wytchnienia, aby wspierać naszych uczniów, rodziny i pracowników w czasie, gdy szkoły 
są zamknięte.  

Ważne Przypomnienia 

Zdrowe posiłki są dostępne dla naszych uczniów.  
Odkąd nasze szkoły zostały zamknięte, zapewniliśmy rodzinom CPS ponad 2,1 miliona darmowych i 
gotowych posiłków. Rodziny mogą nadal odbierać gotowe posiłki w swojej pobliskiej szkole CPS od 
godz. 9 do 13 od poniedziałku do piątku. 

Nauczanie zdalne rozpocznie się 13 kwietnia 2020 r. 
Na początku tego tygodnia ogłosiliśmy plan nauczania zdalnego, obejmującego poziomy od żłobka do 
12, aby zająć naszych uczniów, udostępnić im materiały do nauki i umożliwić kontakt z ich 
społecznością szkolną w czasie, gdy szkoły są zamknięte.  

● Zadania w ramach nauczania zdalnego mogą tylko poprawić oceny ucznia. Naszym celem jest 
zwiększenie edukacji, a nie wpływanie w sposób negatywny na naszych uczniów w czasie, gdy 
szkoły są zamknięte.  

● Okręg rozdysponuje ponad 100000 urządzeń, aby pomóc w zmniejszeniu przepaści cyfrowej w 
tym okresie.  

● Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić cps.edu/remotelearning.  

Każdego dnia mogą Państwo podjąć istotne działania, aby pomóc chronić siebie i swoją społeczność.  
● Jeśli poczują się Państwo źle, proszę pozostać w domu.  
● Należy zachować dystans od innych ludzi. 
● Należy często myć ręce.  
● Należy wspierać się wzajemnie sprzeciwiając się stygmatyzacji. 
● Aby uzyskać aktualne informacje, prosimy odwiedzać następujące strony 

chicago.gov/coronavirus i 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 numer Centrum Dowodzenia CPS (CPS Command Center) 773-553-KIDS 
(5437). 

Przejdziemy przez to wspólnie.  

Z poważaniem,  

Janice K. Jackson, EdD LaTanya D. McDade 
Dyrektor Generalny Naczelny Kurator Oświaty 
Chicagowskie Szkoły Publiczne Chicagowskie Szkoły Publiczne 
 

 


