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Drodzy Rodziny z Dystryktu 25,
Dziś wieczorem Rada Edukacji Dystryktu 25 zagłosowała za niewprowadzaniem pauzy adaptacyjnej.
Oznacza to, że wszyscy uczniowie i pracownicy będą kontynuować krok 3 | Hybrid Learning Model w
przyszłym tygodniu.
Thomas Middle School pozostanie odległy z powrotem do kroku 3 | Hybrid Learning Model we wtorek 15
grudnia.
Co to oznacza iść naprzód
● Będziemy nadal monitorować nasze numery wewnętrzne i zwracać uwagę na wytyczne naszych
różnych organizacji zdrowotnych.
● Naszym zamiarem jest przejście do kroku 4 | Nauka osobista lub zdalna po spełnieniu kryteriów
pełnego uczenia się osobistego.
● Będziemy nadal koncentrować się na bezpieczeństwie naszych uczniów i personelu, kontynuując
zapewnianie angażujących instrukcji i troskliwego środowiska uczenia się.
Zadzwoń po pomoc!
Potrzebujemy Twojej pomocy, ponieważ wciąż walczymy o zaspokojenie wszystkich potrzeb kadrowych i
wolontariackich w naszych szkołach. Potrzebujemy nowych wolontariuszy i mamy wiele płatnych stanowisk,
które pomogą nam kontynuować nasz krok 3 | Model uczenia się hybrydowego.
Potrzebne są następujące stanowiska, ponieważ liczba naszych pracowników wciąż się zmienia z powodu tej
pandemii:
● Lunch Supervisorzy (bez certyfikatu)
● Osoby nadzorujące przerwę (bez certyfikatu)
● Zarejestrowane pielęgniarki (bez certyfikatu)
● Nauczyciele zastępczy (wymagany certyfikat)
● Wolontariusze w salach lekcyjnych i budynkach (bez certyfikatu)
● I więcej!
Zadzwoń do biura okręgowego ((847) 758-4900), aby dowiedzieć się, jak możesz pomóc, lub odwiedź stronę
www.sd25.org/Apply, aby złożyć podanie o wolne stanowisko. Możesz również skontaktować się z lokalną
szkołą, aby sprawdzić, czy mają jakieś możliwości wolontariatu.
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Dziękuję pracownikom i rodzinom
Na koniec chciałbym poświęcić chwilę na uznanie i podziękowanie naszym nauczycielom i personelowi.
Wiem, że społeczność Arlington Heights dołącza do mnie, aby zobaczyć, jak wpływ ich pracy na nasze dzieci.
Ich praca nad tworzeniem pozytywnych społeczności w klasie i doskonałych doświadczeniach akademickich
jest nadal inspirująca. Dziękujemy za współpracę z nimi w celu wspierania naszych uczniów. Związek między
domem a szkołą jest jeszcze silniejszy niż przed tą pandemią, ze względu na wszystko, co zrobili nasi
rodzice, aby współpracować z naszymi nauczycielami.
Życzymy spokojnego weekendu.
Z poważaniem,

Lori D. Bein, Ed.D.
Superintendent

