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Piątek, 15 stycznia 2021 r 
 
Drodzy Rodziny z 25 Okręgu Szkolnego Arlington Heights: 
 
W ciągu następnych kilku dni będziesz otrzymywać co najmniej trzy oddzielne e-maile z Dystryktu 25. Przepraszam za 
liczne e-maile, ale chcemy, aby wszyscy byli na bieżąco z różnymi tematami. Oprócz tego listu prosimy o zapoznanie się z 
indywidualną wiadomością e-mail z potwierdzeniem wyboru dla każdego wybory Twojego dziecka na etap 3 i 4 naszego 
przejściowego modelu planu ponownego otwarcia. Otrzymasz również list od naszego Koordynatora ds. Oceny w sprawie 
zbliżających się ocen. 
 
Celem tego listu jest (1) wyjaśnienie, gdzie się znajdujemy w naszym przejściowym modelu ponownego otwarcia, (2) 
poinformowanie o naszych zamiarach związanych z dniem inauguracji oraz (3) udostępnienie aktualnych informacji na 
temat naszej pracy związanej z różnorodnością, równością, i integracji. 
 
Przejściowy model ponownego otwarcia 

● Będziemy kontynuować krok 3 19 stycznia. Nie osiągnęliśmy jeszcze wyznaczonych przez Radę wskaźników, 
które pozwoliłyby przejść do kroku 4. Aby przejść do kroku 4, wskaźnik pozytywności w Regionie 10 musi wynosić 
<8% LUB <70 nowych przypadków na 100 000 mieszkańców w Arlington Heights (łącznie 60004 i 60005 ). Możesz 
zobaczyć codzienne aktualizacje tych danych, odwiedzając https://www.sd25.org/TransitionMetrics i przewijając 
do dołu strony. (Niedawny artykuł w gazecie Arlington Heights Post zawiera niepoprawne informacje o naszym 
przejściowym modelu ponownego otwarcia, ponieważ reporter źle zrozumiał cel ostatniego posiedzenia Rady ds. 
Edukacji. Artykuł został usunięty z ich witryny internetowej, ale został już wydrukowany. 

  
● Gdy tylko jeden dzień będzie <8% pozytywny, ogłosimy przejście do kroku 4. Krok 4 prawdopodobnie rozpocznie 

się kilka dni później, aby dać naszemu Okręgowi trochę czasu na wprowadzenie niezbędnych zmian operacyjnych 
lub instruktażowych. Metryka <70 jest raportowana dla okresu 7 dni, ale <8% musi być tylko pojedynczym dniem. 

 
● Po przejściu do kroku 4 nie wrócimy do hybrydowego modelu uczenia się (2 dni w / 2 dni poza). Jedyne przejście, 

jakiego dokonalibyśmy po przejściu do kroku 4, to model w pełni zdalnej nauki i tylko wtedy, gdy wydział zdrowia 
kieruje nas do tego. To przejście może mieć miejsce w przypadku pojedynczej klasy, klasy, szkoły lub całego 
dystryktu. 

 
● Kuratorium Oświaty rozważy wniosek na posiedzeniu 21 stycznia w sprawie usunięcia obecnie stosowanych 

wskaźników, aby przejść do kroku 4 (www.sd25.org/TransitionMetrics) i zamiast tego poleci mi przeniesienie 
Dystryktu do kroku 4 na ustalona data. Nie wiem, czy podejmą działania w sprawie tego wniosku, czy nie, ale jest 
to coś, co przedyskutują. 

 
● Departament Zdrowia Publicznego Hrabstwa Cook poinformował nas, że w przyszłym tygodniu będzie miał 

informacje o tym, w jaki sposób nauczyciele otrzymają szczepionkę COVID-19. Spodziewają się, że zaszczepią 
pielęgniarki szkolne i terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów i logopedów w styczniu, a także wszystkich innych 
edukatorów (w tym kierowców autobusów, osoby nadzorujące przerwy, osoby nadzorujące WPR, personel 
szkolny, personel konserwacyjny, personel dystryktu) w lutym. Obecnie nie mamy żadnych informacji na temat 
szczepień dla studentów. 
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SUPERINTENDENT UPDATE 
 

Dzień inauguracji 2021 
Tak jak to robiliśmy w przeszłości, nauczyciele i pracownicy zostali poproszeni o powstrzymanie się od pokazywania 
naszym uczniom wydarzeń z okazji Dnia Inauguracji w czasie rzeczywistym. Zamiast tego mogą udostępnić klipy z tego 
ważnego amerykańskiego wydarzenia po przejrzeniu materiału pod kątem treści odpowiednich dla wieku. 
 
Ponadto byłem w kontakcie z urzędnikami wioski, a nasza grupa superintendentów nawiązała kontakt z lokalnymi 
urzędnikami FBI. Obecnie nie ma obaw o nasze bezpieczeństwo w 25 Dystrykcie 20 stycznia. 
 
Różnorodność, równość i integracja 
Kiedy zbliżamy się do Martina Luthera Kinga, Jr. Day, ważne jest, abym poinformował cię o naszej pracy nad 
wyeliminowaniem systemowej niesprawiedliwości na tle rasowym z 25 Dystryktu. Rada Edukacji wydała jasne 
oświadczenie w lipcu, kiedy przyjęła rezolucję dotyczącą różnorodności, równości i włączenie. Począwszy od przyszłego 
tygodnia administratorzy Dystryktu 25 będą uczestniczyć w rozwoju zawodowym za pośrednictwem Illinois Commission 
on Diversity and Human Relations. Członkowie personelu Dystryktu 25 wkrótce będą mieli okazję uczestniczyć w tych 
samych doświadczeniach związanych z rozwojem zawodowym. Będziemy również organizować dialogi dotyczące 
równości dla pracowników i członków społeczności. Nie mogę się doczekać, aby wkrótce podzielić się z Państwem 
szczegółami tych działań. 
 
Rada Edukacji 

● Jest nowy sposób na jednoczesne łączenie się ze wszystkimi członkami Rady Edukacji. Społeczność może wysyłać 
e-maile do poszczególnych członków, ale możesz skutecznie dotrzeć do całej 7-osobowej Rady, wypełniając 
formularz kontaktowy pod adresem https://www.sd25.org/BOE i klikając łącze Skontaktuj się z naszą tablicą. 
Kuratorium Oświaty zgadza się, że Prezes Zarządu pełni funkcję rzecznika Rady ds. Edukacji i odpowie w 
najbliższym możliwym terminie. W okresie dużej ilości informacji zwrotnych należy pamiętać, że wszystkie wpisy 
są czytane, nawet jeśli nie udzielono odpowiedzi. To nie jest łącze do publicznych komentarzy, które są 
udostępniane na spotkaniach, ale sposób na wysłanie wiadomości e-mail do całej Rady Edukacji w dowolnym 
momencie. 

 
● Następne posiedzenie Rady Edukacji odbędzie się w czwartek, 21 stycznia 2021 r. O godzinie 19:30. Odbędzie się 

w Centrum Administracyjnym Dunton. Wrócimy do spotkań osobistych z ograniczoną liczbą uczestników. Mamy 
miejsce dla 13 osób w sali wielofunkcyjnej Dunton. Dodatkowo będziemy transmitować spotkanie na żywo w 
dwóch oddzielnych pokojach, w których każdy może pomieścić 14 osób. Dlatego w Centrum Administracyjnym 
Dunton może przebywać łącznie 41 słuchaczy. Drzwi wejściowe zostaną otwarte o godzinie 19:00, a goście będą 
musieli nosić maskę, mierzyć temperaturę i nie odczuwać objawów. Spotkanie będzie nadal transmitowane na 
żywo dla tych, którzy chcą oglądać je z domu. Ten link zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej. 

 
Życzę wszystkim spokojnego weekendu. W przypadku pytań lub komentarzy proszę o kontakt. 
 
Z poważaniem, 

 
Lori D. Bein, Ed.D. 
Superintendent 
 

Zadaniem edukacji jest nauczenie intensywnego myślenia i krytycznego myślenia. Inteligencja plus charakter - to jest cel 
prawdziwej edukacji. - Martin Luther King, Jr. 
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