
 

 
 
22 maja 2020 r. 
 
Drodzy Rodzice i Rodziny CPS,  
 
Nawet w tym bezprecedensowym czasie, w dalszym ciągu głównym celem Chicagowskich Szkół 
Publicznych (CPS) jest zapewnienie Państwa dzieciom każdego zasobu, jakiego potrzebują, aby odnieść 
sukces, zarówno jeśli chodzi o resztę tego roku szkolnego, jak i nadchodzące lata. Jednakże, nasza 
rodzina CPS musi zostać w pełni policzona, aby otrzymać dofinansowanie od państwa konieczne do 
urzeczywistnienia tego celu. Kluczowym elementem jest policzenie jak największej liczby rodzin podczas 
Spisu Powszechnego 2020, dlatego ustalamy Tydzień Spisu Powszechnego CPS w dniach 25-28 maja.  
 
Jak mogą Państwo zobaczyć na tym filmie, spis powszechny będzie miał znaczący wpływ na system 
edukacji w naszym mieście w kolejnej dekadzie. Jest to kwestia równości i praw cywilnych i musimy 
zrobić wszystko co w naszej mocy, aby upewnić się, aby Państwa dzieci otrzymały swoją część funduszy 
stanowych i państwowych w sprawiedliwy sposób.  
 
W nadchodzącym tygodniu mogą Państwo usłyszeć od swoich dzieci o spisie powszechnym, ponieważ 
poleciliśmy naszym nauczycielom, aby potraktowali tą kwestię priorytetowo podczas lekcji w ramach 
nauczania zdalnego. Nawet w tak młodym wieku, chcemy, aby nasze dzieci rozumiały, dlaczego to takie 
ważne i w jaki sposób mogą pomóc w zapewnieniu, aby ich rodziny, przyjaciele i sąsiedzi zostali 
dokładnie policzeni.  
 
Jeśli nie wypełnili Państwo jeszcze formularz Spisu Powszechnego 2020, zdecydowanie apelujemy, aby 
zrobili to Państwo podczas Tygodnia Spisu Powszechnego - 25-28 maja. Ten tydzień będzie obfitował w 
okazje mające na celu wsparcie Państwa, w tym wirtualne warsztaty ukierunkowane na pomoc rodzinom 
w udzieleniu odpowiedzi na ich pytania i upewnienie się, że zostaną poprawnie policzone. Mogą Państwo 
znaleźć pełną listą planów i zajęć w Przewodniku po Tygodniu Spisu Powszechnego. 
 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że pomysł przeprowadzenia spisu powszechnego może być niekomfortowy 
dla niektórych rodzin w obecnej sytuacji politycznej, i razem z miastem Chicago, pozostajemy wierni 
wartościom ustanowionym w tym mieście, aby chronić wszystkie społeczności przed niewłaściwym 
wykorzystaniem tych danych. W Spisie Powszechnym 2020 nie ma ŻADNYCH pytań dotyczących 
obywatelstwa, a pozostałe przekazane informacje są chronione na mocy praw prywatności. 
 
Dziękujemy Państwu za wsparcie i zachęcamy do skontaktowania się z wychowawcą Państwa dziecka 
lub dyrektorem szkoły, jeśli mają Państwo pytania lub obawy związane z wypełnieniem spisu 
powszechnego. Nie możemy doczekać się uczenia Państwa dzieci na ten ważny temat podczas 
Tygodnia Spisu Powszechnego CPS, i jak zawsze, w dalszym ciągu zobowiązujemy się do zapewniania 
im możliwości uczenia się wysokiej jakości, na jakie zasługują.  
 
Z poważaniem,  
 
Janice K. Jackson, EdD  LaTanya D. McDade 
Dyrektor Generalny  Naczelny Kurator Oświaty 
Chicagowskie Szkoły Publiczne  Chicagowskie Szkoły Publiczne 
 

https://drive.google.com/file/d/1I6MHajrQS1Oyrf2IG3JPWJhXM9QH49Jn/view
https://drive.google.com/file/d/1iNDfp3jwT7YU6pXEj6Cs-X0XsFqb4ahx/view

