
 

 

14 maja 2020 r. 

 

Drodzy Rodzice i Rodziny CPS, 

  

W ramach naszego zobowiązania do angażowania rodzin w proces przyznawania budżetu w okręgu, 

Chicagowskie Szkoły Publiczne (CPS) pragną z radością ogłosić pięć wirtualnych spotkań społeczności, 

podczas których zgromadzimy opinie rodziców niezbędnych do przygotowywania naszego Planu 

Kapitałowego FY21. Państwa wkład jest kluczowy do osiągnięcia zobowiązania okręgu do 

zaangażowania społeczności i zapewnienia równości podczas procesu budżetowania. Te spotkania 

społeczności pozwolą Państwu zrozumieć okręgowy proces planowania kapitałowego, a także zebrać 

Państwa opinie, które pomogą okręgowi zrozumieć, jakie inwestycje miałyby najbardziej pozytywny 

wpływ na Państwa dzieci. 

  

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim w czasie pandemii COVID-19, te pięć spotkań odbędzie się w 

formie wirtualnej w ostatnim tygodniu maja. Skorzystamy z formatu Zoom, który pozwoli Państwu na 

zadawanie pytań i przekazanie opinii liderom okręgu. To pierwsza taka okazja, gdy CPS organizuje 

spotkania społeczności, aby omówić priorytety kapitałowe przed uruchomieniem budżetu 

kapitałowego, i wierzymy, że dzięki temu uzyskamy bardziej przemyślany, bardziej sprawiedliwy proces. 

Po uruchomieniu naszego Planu Kapitałowego FY21 w lecie tego roku, CPS zorganizują przesłuchania 

publiczne, aby omówić szczegóły proponowanych inwestycji kapitałowych. 

  

Cztery ze spotkań poświęconych budżetowi kapitałowemu będą odpowiadać obszarom geograficznym 

miasta, natomiast piąte spotkanie dla całego miasta zostanie zorganizowane w całości po hiszpańsku. 

Daty i godziny spotkań są podane poniżej. Jeśli nie mają Państwo możliwości uczestnictwa w jednym ze 

spotkań, opublikujemy materiały oraz nagranie ze spotkania pod adresem cps.edu/capitalmeetings. 
  

Te nadchodzące spotkania są częścią większej strategii burmistrz Lightfoot i CPS, mającej na celu 

wzmocnienie procesu budżetowania szkół poprzez zwiększone zaangażowanie społeczne. W zeszłym 

miesiącu, okręg uruchomił szkolne budżety na rok szkolny 2020-21. Te budżety, które obejmowały 

ponad 125 milionów $ w dodatkowym finansowaniu dla szkół, były opracowane ze znaczącym 

wkładem zgromadzonym podczas rozszerzonego procesu kontaktowania się ze społecznością 

prowadzonego na początku tego roku. 

  

Państwa wkład jest nieoceniony i z całych sił zachęcamy Państwa do uczestnictwa w nadchodzących 

spotkaniach poświęconych budżetowi kapitałowemu. Dziękujemy za Państwa współpracę w tym 

bezprecedensowym czasie. Nadal zobowiązujemy się do zapewniania Państwa dzieciom wysokiej jakości 

edukacji, na jaką zasługują. 

  

Z poważaniem, 

 

Janiece K. Jackson, EdD Arnie Rivera 

Dyrektor Generalny Dyrektor ds. operacyjnych 

http://cps.edu/capitalmeetings


 

Chicagowskie Szkoly Publiczne Chicagowskie Szkoly Publiczne  

Informacje nt. Wirtualnych Spotkań Kapitałowych 

Prosimy o przesłanie odpowiedzi z wyprzedzeniem, korzystając z poniższych linków: 

  

Spotkanie dla Części Południowej (Sieci 11, 12, 13, 17) 

Wtorek, 26 maja 2020 r. od 15-16:30. 

https://cpscapitalplanning1.eventbrite.com 

  

Spotkanie dla Części Południowo-zachodniej (Sieci 7, 8, 9, 10, 16) 

Wtorek, 26 maja 2020 r. od 17-18:30. 

Link: https://cpscapitalplanning2.eventbrite.com 

  

Spotkanie dla Części Centralnej/Zachodniej (Sieci 3, 5, 6, 7, 15) 

Czwartek, 28 maja 2020 r. od 15-16:30. 

Link: https://cpscapitalplanning3.eventbrite.com 

  

Spotkanie dla Części Północnej/Północno-Zachodniej (Sieci 1, 2, 4, 14) 

Czwartek, 28 maja 2020 r. od 17-18:30. 

Link: https://cpscapitalplanning4.eventbrite.com 

  

Spotkanie dla całego miasta po hiszpańsku 

Piątek, 29 maja 2020 r. od 15-16:30. 

Link: https://cpscapitalplanning5.eventbrite.com 
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