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Piątek, 13 listopada 2020 r
Szanowni Pracownicy i Rodziny 25 Dystryktu,
Wczoraj wieczorem Rada Edukacji Okręgu 25 wydała wniosek nakazujący Kuratorowi rozpoczęcie
przejścia do Kroku 4 | Model uczenia się w pełni osobiście z opcją pełnego uczenia zdalnego, gdy
spełnione są poniższe wskaźniki i uwzględniono wytyczne. Docelowa data tego przejścia to wtorek, 19
stycznia 2021 r. Przejście do kroku 4 | W tym dniu zostanie utworzony pełny model uczenia się
osobiście, jeśli spełnione zostaną poniższe wskaźniki:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Zdolność do utrzymania niezbędnego personelu, w tym zastępców; i
Okręg w największym możliwym stopniu będzie utrzymywał 6 stóp od punktu do punktu (tj. Od
środka krzesła do środka krzesła)
Mając na uwadze, że Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois (IDPH) i Rada Edukacji stanu
Illinois zalecają, aby uczniowie siedzieli w jak największym stopniu w odległości 6 stóp od siebie; i
Mając na uwadze, że American Academy of Pediatrics zaleca, aby odległość fizyczna między
biurkami była zgodna z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi zdrowia publicznego, ale w przypadku
braku konkretnych wskazówek, biurka powinny być oddalone od siebie o co najmniej 3 stopy; i
<8% wskaźnik pozytywności w Regionie 10 zgodnie z raportem IDPH; lub
<70 nowych przypadków na 100 000 w kodzie pocztowym Arlington Heights w okresie 7 dni; i
Płaski lub malejący trend pozytywnych przypadków Covid19 w Dystrykcie 25 i / lub
Trendy spadkowe wszystkich powyższych wskaźników, które wskazują na ich osiągnięcie
powyższych wskaźników; i
W ramach tej dyrektywy kurator powinien przeglądać wskaźniki raz w tygodniu.

W międzyczasie:
●
●

●

Pozostaniemy w obecnym kroku 3 | Model uczenia się hybrydowego
Zakładamy, że wszyscy uczniowie będą kontynuować naukę w swoim obecnym środowisku
nauczania (hybrydowym lub całkowicie zdalnym), dopóki nie będą dostępne opcje w pełni osobiście
i zdalnie.
Jeśli jednak chcesz, aby zmiana zaczęła obowiązywać w poniedziałek, 30 listopada, możesz to
zrobić, wypełniając ten formularz do wtorku 17 listopada do godziny 17:00:
Zmień swój obecny formularz wyboru
PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ I NIE WYSYŁAĆ FORMULARZA, JEŚLI PLANUJESZ ZACHOWAĆ
SWOJE DZIECKO W ICH OBECNYM WYBORZE NAUKI.
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SUPERINTENDENT UPDATE

Zwiększenie możliwości uczenia się osobistego ... tam, gdzie to możliwe
Rada Edukacji również poleciła mnie i mojemu zespołowi rozważenie możliwości zwiększenia
możliwości uczenia się osobiście dla poszczególnych uczniów i określonych sal lekcyjnych, o ile to
możliwe, począwszy od grudnia. Chociaż może to nie mieć wpływu na wielu naszych uczniów, może to
dotyczyć sal lekcyjnych, w których obecnie jest niewielka liczba osób uczęszczających osobiście, i może
to spowodować wydłużenie czasu osobistego dla uczniów potrzebujących specjalistycznego wsparcia.
Aby kontynuować, musimy spojrzeć na liczbę obecnych na zajęciach, przeanalizować naszą przestrzeń
w klasie i popracować nad różnymi rozwiązaniami logistycznymi (np. Możemy zwracać się o pomoc w
nadzorowaniu lunchu i przerw). Zobacz oś czasu poniżej:
1. Wtorek, 17 listopada - 17:00 - Ostateczny termin zmiany aktualnego wyboru ucznia TYLKO w
przypadku zmiany między modelem zdalnym a hybrydowym
2. Piątek, 20 listopada
a. Poszczególne rodziny kontaktowały się w sprawie dodatkowych możliwości uczenia
się osobistego, które dotyczą ich dzieci
b. Wszystkie rodziny powiadomione o planie Dystryktu, aby zwiększyć możliwości
uczenia się osobistego
W końcu
Jestem przekonany, że będziemy kontynuować współpracę i będziemy gotowi do przystosowania się
do sytuacji, w których pandemiczne środowisko wokół nas i w naszych szkołach wciąż się zmienia.
Na razie chciałbym podziękować wszystkim, którzy wyrazili swoje opinie i podzielili się swoimi opiniami
ze mną i członkami naszego Zarządu w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Niezależnie od tego, czy
przyszedłeś na posiedzenie Rady, przesłałeś publiczne komentarze pocztą elektroniczną, wysłałeś
e-mail bezpośrednio do mnie lub Rady, czy też zadzwoniłeś lub spotkałeś się ze mną osobiście, chcę,
abyś wiedział, że zostałeś wysłuchany i że bezpieczeństwo naszych uczniów, pracowników , a
społeczność jest zawsze na pierwszym planie.
Z poważaniem,,

Lori Bein, Ed.D.
Superintendent

