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Szanowni Pracownicy i Rodziny 25 Dystryktu!
W tym liście mam dla was kilka aktualizacji, w tym szczegóły dotyczące nadchodzących spotkań Rady Edukacji, a
także informacje o tym, co trzeba zrobić, aby przywrócić instrukcje Dystryktu 25 z powrotem do środowiska nauki
w pełni zdalnej.
Jak zostanie podjęta decyzja o przejściu na pełną odległość
Będziemy stale przeglądać nasze wewnętrzne pozytywne przypadki COVID-19 i wykluczenia zarówno dla
pracowników, jak i studentów. Gdybyśmy zauważyli trend, który zmusiłby nas do rozważenia przejścia na w pełni
zdalne uczenie się lub gdybyśmy nie mogli w pełni obsadzić naszych osobistych instrukcji, zwołano by specjalne
posiedzenie zarządu, z 48-godzinnym wyprzedzeniem, w celu podjęcia takiej decyzji.
Pamiętaj, że w każdej chwili rodzice mogą zatrzymać uczniów w domu i zdalnie dołączyć do klasy.
Procedury posiedzeń Rady w listopadzie
Najbliższe posiedzenia Rady odbędą się w South Middle School. Ze względu na obecne wymagania łagodzące
Departamentu Zdrowia Publicznego Hrabstwa Cook County (CCDPH) w sali posiedzeń Rady może przebywać
maksymalnie 25 osób jednocześnie. Ze względu na zarząd i wymagany personel pozostawia to 13 miejsc dla
publiczności w sali konferencyjnej. Będziemy dysponować salą przelewową dla osób, które chcą uczestniczyć w
spotkaniu. Będziemy transmitować spotkanie na żywo w tym pokoju. Ta dodatkowa sala będzie miała 23 miejsca
dla publiczności.
Jeśli wymagania łagodzące CCDPH zmienią się do czwartku, dostosujemy nasze siedzenia.
Każdy, kto chce zabrać głos na spotkaniu, będzie musiał przesłać niebieski publiczny arkusz komentarzy, który
będzie dostępny po zalogowaniu się na spotkanie. Każdy, kto chce zabrać głos, będzie miał do tego możliwość. Po
przyjeździe wypełnij niebieski arkusz komentarzy publicznych. Wciąż możesz przesyłać publiczne komentarze
drogą elektroniczną, na adres Lana O’Brien (lobrien@sd25.org).
Komentarze przesłane pocztą elektroniczną do pani O'Brien do południa w dniu spotkania zostaną odczytane na
głos podczas spotkania. Jeśli istnieje wiele komentarzy o podobnej treści, zostaną one pogrupowane 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. (www.sd25.org/CatchUpOnMeetings).
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SUPERINTENDENT UPDATE

Drzwi zostaną otwarte w South Middle School o 18:45, a spotkanie rozpocznie się o 19:30. W South Middle School
dostępne będą tylko przednie główne drzwi wejściowe. Uczestnicy i / lub członkowie widowni muszą ustawić się w
kolejce i wejść do South Middle School przez główne drzwi wejściowe. Przed wejściem na spotkanie zostaniesz
poproszony o wzięcie udziału w kontroli temperatury.
Przypomnienie dotyczące samooceny COVID
Pamiętaj, aby nadal samodzielnie sprawdzać uczniów przed wysłaniem ich do szkoły. Jeśli uczeń wykazuje oznaki
jakiegokolwiek objawu COVID-19 wymienionego na naszej stronie autodiagnostyki (www.sd25.org/SelfScreener),
prosimy o zatrzymanie go w domu i zdalne uczęszczanie na zajęcia, jeśli czuje się na tyle dobrze, aby to zrobić.
Teraz zatrudnia i poszukuje wolontariuszy
Obecnie zatrudniamy personel i prosimy wolontariuszy, aby pomagali naszym szkołom i pomagali w budowaniu i
funkcjonowaniu klas.
Potrzebne są następujące pozycje:
● 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.
Dziękujemy za kontynuację współpracy z nami podczas przechodzenia przez tę globalną pandemię.
Z poważaniem,

Lori D. Bein, Ed.D.
Superintendent

