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Wtorek, 24 listopada 2020 r

Drogie rodziny i personel Dystryktu 25:
W przyszłym tygodniu odbędą się 2 oddzielne spotkania Rady ds. Edukacji i chcę wyjaśnić każde z nich, abyście
zrozumieli cel i sposób działania każdego z nich. Ponadto prosimy o zapoznanie się z naszym wezwaniem o
pomoc na końcu tego listu, ponieważ potrzebujemy dodatkowego personelu i wolontariuszy w kilku naszych
szkołach.
Spotkanie 1
Niedziela, 29 listopada 2020 o 14:00
Specjalne spotkanie: Komitet Całości
Przez Zoom
To nowe spotkanie w naszym kalendarzu. Posiedzenie Komitetu Całości jest zwoływane, gdy Rada Edukacji
planuje omówić tylko określone tematy i nie będzie głosowania na te tematy. Na tym spotkaniu Rada omówi
kryteria wejścia i wyjścia dla naszych metod nauczania na pozostałą część roku szkolnego. Innymi słowy, wyjaśnią,
jakich wskaźników należy użyć, aby płynnie przechodzić między uczeniem się na odległość, uczeniem
hybrydowym i pełnym uczeniem się.
Ponownie, jest to tylko spotkanie dyskusyjne, ponieważ w porządku obrad nie ma żadnych punktów działania i nie
zostanie przeprowadzone głosowanie.
To spotkanie odbędzie się przez Zoom i możesz je oglądać na żywo, korzystając z tego linku:
https://sd25-org.zoom.us/j/82228394897?pwd=eXJodFA4RmQ1YkZuUjNGZkRla2VCdz09
Ty również możesz przesłać publiczny komentarz, jeśli chcesz. Zmieniliśmy proces przesyłania publicznego
komentarza. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza do południa w dniu spotkania.
Uwagi otrzymane do południa w dniu spotkania zostaną odczytane na posiedzeniu. Należy pamiętać, że wiele
komentarzy o podobnej treści zostanie pogrupowanych według kategorii, a kategorie zostaną ogłoszone na
spotkaniu. Wszystkie uwagi zgłoszone i otrzymane przed rozpoczęciem posiedzenia Rady zostaną przekazane
Zarządowi na piśmie oraz zamieszczone na stronie internetowej następnego dnia po posiedzeniu.
Spotkanie 2
Poniedziałek, 30 listopada 2020 o 18:00
Spotkanie specjalne: sesja zamknięta
Via Zoom (tylko członkowie zarządu)
Celem tego Spotkania Zamkniętego Sesji jest udział Rady w warsztatach Rozwoju Rady, podczas których będą
oni współpracować z członkiem Stowarzyszenia Rad Szkolnych stanu Illinois w celu przeglądu umów Rady i
omówienia najlepszych praktyk w zarządzaniu Radą.
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W sesji zamkniętej nie można wykonywać żadnych czynności.
To spotkanie odbędzie się przez Zoom, ale spotkania zamkniętej sesji nie są widoczne dla publiczności i nie ma w
porządku obrad sekcji Wkład społeczności.
***
Przyszłe spotkania Rady Edukacji dla Okręgu Szkolnego Arlington Heights 25 są zaplanowane na czwartek, 10
grudnia 2020 i czwartek, 17 grudnia 2020.
Teraz zatrudnia i poszukuje wolontariuszy
Obecnie zatrudniamy personel i prosimy wolontariuszy do pomocy w naszych szkołach oraz do pomocy w
budowaniu i funkcjonowaniu klas.
Potrzebne są następujące stanowiska, ponieważ liczba naszych pracowników wciąż się zmienia z powodu tej
pandemii:
● Opiekunowie lunchu
● Nadzorcy przerw
● Zarejestrowane pielęgniarki
● Nauczyciele zastępczy
● I więcej!
Złóż wniosek tutaj: www.sd25.org/Apply lub zadzwoń pod numer 847.758.4900, aby zapytać.
Z poważaniem,

Lori Bein, Ed.D.
Superintendent

