Szanowni Rodzice, Rodziny i Pracownicy CPS,
Ostatnie kilka tygodni były trudne, obserwowaliśmy, jak kryzys zdrowotny wywołany wirusem
COVID-19 wpływa na kraje na całym świecie, a teraz także na nasz dom. Dzisiaj, gubernator Pritzker
ogłosił, że wszystkie szkoły w stanie Illinois, w tym Chicagowskie Szkoły Publiczne, zostaną zamknięte
od wtorku 17 marca do poniedziałku 30 marca. W chwili obecnej planuje się wznowienie zajęć
szkolnych we wtorek 31 marca. Zajęcia, wydarzenia, wycieczki w plener i wydarzenia sportowe
organizowane przez szkołę zostają także odwołane w tym czasie.
Zdaję sobie sprawę z wpływu, jaki to zamknięcie będzie miało na naszą społeczność, i wiem, że będzie
to duże obciążenie dla naszych uczniów, pracowników i pracujących rodzin, które polegają na naszych
szkołach. Chcę zapewnić, że wirus COVID-19 nie spowoduje, że przestaniemy pracować dla dzieci.
Jesteśmy jedną rodziną ze wspólnym celem i jesteśmy tu, aby Państwa wspierać.
Ważne Informacje dla Rodzin i Pracowników
Wszystkie budynki szkolne zostaną zamknięte, aby przeprowadzić w nich dokładne sprzątanie. Szkoły
zostaną zamknięte dla wszystkich uczniów i pracowników od wtorku 17 marca do poniedziałku 30
marca. Jedynymi osobami dopuszczonymi do budynków szkolnych, oprócz pracowników, którzy będą w
tym czasie niezbędni, będą eksperci zajmujący się przeprowadzaniem sprzątania. Rodziny nie powinny w
tym czasie posyłać swoich dzieci do szkół.
Zdrowe posiłki będą dostępne dla naszych uczniów. Zdajemy sobie sprawę, że nasze szkoły
zapewniają zdrowe posiłki wielu naszym uczniom, i będziemy zapewniać darmowe pojemniki z
jedzeniem zawierające śniadania i lunche na trzy dni dla każdego ucznia w gospodarstwie domowym.
Wszystkie rodziny będą mogły odebrać posiłki w ich najbliższej szkole CPS od wtorku 17 marca między
9 a 13 każdego dnia. Pracownicy stołówki przygotują, zapakują i dostarczą posiłki na teren znajdujący
się poza budynkiem szkoły.
Szkoły przekażą materiały do opracowania uczniom do domu. W poniedziałek 16 marca pracownicy
szkoły wyślą materiały do domu w formie papierowej i w formacie online. Pracownicy szkoły pomogą
także uczniom, aby nie zapomnieli oni zabrać swoich zapasów, rzeczy osobistych, leków i innych
materiałów ze sobą do domów.
Wszyscy nasi stali pracownicy (zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony) będą
otrzymywać wynagrodzenie w tym czasie. Pracownicy szkoły nie będą mieć dostępu do budynków
szkoły w czasie zamknięcia.
Biura centrali i sieci będą otwarte tylko dla personelu na wypadek nagłych sytuacji. Personel na
wypadek nagłych sytuacji to te osoby, które pełnią konieczne funkcje w okręgu. Wszyscy pozostali
pracownicy biura centrali i sieci zostaną poproszeni o pracę zdalną lub zostaną zwolnieni z wykonywania
obowiązków, otrzymają swoje wynagrodzenie. Więcej informacji dla pracowników pojawi się w ciągu
weekendu.
Miejsca do głosowania pozostaną w budynkach CPS. Dokładne sprzątanie na terenie tych szkół nie

rozpocznie się zanim nie zostaną przeprowadzone prawybory.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail familyservices@cps.edu lub
dzwoniąc pod numer Centrum Dowodzenia CPS 773-553-KIDS (5437) do godziny 19 dziś wieczorem.
Pracujemy nad aktualizacją Często Zadawanych Pytań i zachęcamy do sprawdzenia aktualnych
informacji, które pojawią się późniejszym wieczorem tutaj. Bardziej szczegółowe wytyczne dla
dyrektorów i pracowników pojawią się niedługo.
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).
● Jeśli u Państwa lub Państwa dziecka wystąpi gorączka, kaszel lub trudności w oddychaniu i nie
mieli Państwo bezpośredniego kontaktu z osobą, która uzyskała pozytywny wynik na obecność
wirusa COVID-19, prosimy o kontakt z Państwa lekarzem pierwszego kontaktu.
● Jeśli martwią się Państwo, że mieli Państwo albo Państwa dziecko bezpośredni kontakt z osobą,
która uzyskała pozytywny wynik na obecność wirusa COVID-19, prosimy o kontakt z CDPH pod
adresem coronavirus@chocago.gov lub dzwoniąc pod numer 312-746-4835.
Aby uzyskać najbardziej wiarygodne informacje na temat wirusa COVID-19, prosimy odwiedzić:
● Chicagowski Departament Zdrowia Publicznego

● Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
● Chicagowskie Szkoły Publiczne
Z poważaniem,
Janice K. Jackson, EdD
Dyrektor Generalny
Chicagowskie Szkoły Publiczne

