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Drodzy Rodziny i Personel AHSD25,
Na wczorajszym spotkaniu Zarządu, Rada Edukacji Okręgu 25 omówiła dalej przejściowy model ponownego otwarcia.
W wyniku ich dyskusji, Dystrykt 25 będzie kontynuował model hybrydowy, kontynuując jednocześnie plan zwiększenia
możliwości uczenia się osobiście dla naszych uczniów, przy jednoczesnym zachowaniu naszego obecnego dystansu
społecznego 6 stóp w klasie.
Jak powiedziałem w moim liście wysłanym w piątek 13 listopada, Rada Edukacji poleciła mi i mojemu zespołowi
rozważenie możliwości zwiększenia możliwości uczenia się osobistego dla indywidualnych uczniów i określonych sal
lekcyjnych, jeśli to możliwe, począwszy od grudnia. Nasze budynki ciężko pracowały w zeszłym tygodniu, ustalając te
szczegóły.
Dzisiaj dyrektorzy skontaktują się z rodzinami poszczególnych uczniów w sprawie zaproszenia na czterodniowy
program nauczania osobistego, który rozpocznie się w poniedziałek, 7 grudnia.
Rodziny, z którymi skontaktują się ich dyrektorzy w celu przeniesienia ucznia (uczniów) na czterodniowy plan nauki
indywidualnej, zazwyczaj dzielą się na następujące kategorie:
● Uczniowie Ivy Hill, gdzie przestrzeń w klasie pozwala na dodatkowych uczniów
● Early Childhood - uczniowie piątej klasy z instruktażowymi IEP (Greenbrier, Westgate i Windsor), gdzie
pozwala na to miejsce
● Early Childhood - uczniowie ósmej klasy z IEP Resource, jeśli pozwala na to miejsce
W przypadku większości naszych rodzin Twoje dziecko będzie kontynuowało dotychczasową selekcję uczenia się
(hybrydową lub zdalną), ponieważ kontynuujemy przechodzenie w kierunku modelu osobistego, jak opisano w liście z
zeszłego tygodnia.
Bez względu na Twoje przekonanie co do tego, co powinniśmy zrobić jako Okręg, aby jak najlepiej wspierać naszych
uczniów, pracowników i społeczność, chcę podkreślić, że musimy nadal współpracować, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się tego wirusa. Przeżywamy razem ten bezprecedensowy i nieoczekiwany czas. Proszę, troszczcie
się o siebie nawzajem. Jestem wdzięczny za dołączenie do społeczności Arlington Heights.
Możemy to zrobić. Wierzę w to. Dziękujemy za nieustające opinie, wsparcie i zrozumienie. Życzę Tobie i Twojej rodzinie
szczęśliwego Święta Dziękczynienia.
Z poważaniem,

Lori Bein, Ed.D.
Superintendent
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