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Drodzy Koledzy, Rodziny i Wspierający CPS, 

W tym tygodniu, obchodziliśmy Tydzień Wdzięczności Nauczycielom i Narodowy Tydzień Pielęgniarek. 

W tych bezprecedensowych okolicznościach, te profesje wykonują wspaniałą pracę zaspokajając 

potrzeby uczniów, począwszy od wspierania ich zdrowia i bezpieczeństwa do zapewniania podstaw 

akademickich, które będą im niezbędne w koledżu, pracy i społeczności. Dziękujemy wszystkim naszym 

nauczycielom i pielęgniarkom za ich ciągłe poświęcenie i mamy nadzieję, że w tym tygodniu każde z 

nich poczuło się docenione i wspierane przez rodziny z ich społeczności Chicagowskich Szkół 

Publicznych (CPS). 

Przy okazji Dnia Matki, który przypada na niedzielę, chcielibyśmy wyrazić wdzięczność wspaniałym 

mamom, które są częścią naszej społeczności CPS. Rodzice są zawsze najważniejszymi partnerami, ale 

ich rola w edukacji nabrała całkiem nowego znaczenia w tym czasie nauczania zdalnego. Nasi 

nauczyciele robią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić swoim uczniom i swoim dzieciom pozytywne 

doświadczenia podczas nauki w domu. Dziękujemy wszystkim matkom, które pomagają nadzorować 

edukację swoich dzieci, często jednocześnie będąc zmuszonymi do żonglowania czasem, aby sprostać 

wymaganiom swoich własnych karier zawodowych. Wszystkie jesteście bohaterkami i życzymy Wam 

radosnego i spokojnego Dnia Matki. 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego pracujemy nad procedurami, które zapewnią 

naszym uczniom i pracownikom bezpieczeństwo podczas zabierania swoich rzeczy ze szkół do domów. 

Oprócz tego, zgodnie z wytycznymi Wydziału Oświaty Stanu Illinois (ISBE), planujemy przeprowadzić 

zajęcia letnie wirtualnie. Prosimy oczekiwać dodatkowych informacji dotyczących tych planów w 

nadchodzących tygodniach. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy nasi rodzice, uczniowie, partnerzy i pracownicy zastanawiają 

się w tej chwili nad tą samą rzeczą -- jak będzie wyglądała szkoła CPS jesienią? W tym momencie, 

rozważamy różne scenariusze i w związku z rozwojowym charakterem zagrożenia zdrowia publicznego, 

żadne decyzje dotyczące jesieni jeszcze nie zapadły. 

Podczas gdy mamy nadzieję, że szkoły zostaną otwarte na czas i w sposób pełny, opracowujemy różne 

plany awaryjne, aby zapewnić wsparcie rodzinom i dalsze nauczanie uczniów jesienią. Na początku tego 

tygodnia, urzędnicy ISBE uznali wiele potencjalnych scenariuszy - w tym obejmujące przyjmowanie 

uczniów w szkole co drugi dzień, lub kontynuację nauczania zdalnego - i pracujemy w dalszym ciągu, aby 

mieć pewność, że jesteśmy gotowi na każdy przebieg działań, jaki nasze władze lokalne i stanowe oraz 

urzędnicy wydziału zdrowia uznają za bezpieczny i odpowiadający potrzebom naszych uczniów, 

pracowników i rodzin. 

CPS przygotowują się na rok szkolny 2020-21, aby zapewnić Państwa dziecku edukację wysokiej jakości, 

na jaką zasługuje. Dzięki ciągłemu wsparciu ze strony naszych nauczycieli, rodzin i partnerów, mamy 
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całkowitą pewność, że zakończymy bieżący rok szkolny silni i jeszcze silniejsi rozpoczniemy nasz kolejny 

rok jako okręg. 

Dziękujemy Państwu za cierpliwość i współpracę w tym bezprecedensowym czasie i obiecujemy w 

dalszym ciągu się z Państwem regularnie kontaktować, gdy plany na jesień nabiorą kształtu. Prosimy, 

aby Państwo na siebie uważali, dopóki nie będziemy mogli się wszyscy spotkać jako jedna rodzina CPS. 

Z poważaniem, 

Janice K. Jackson, EdD 

Dyrektor Generalny 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 

LaTanya D. McDade 

Naczelny Kurator Oświaty 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 
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