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Drodzy pracownicy i rodziny 25 Okręgu Szkolnego Arlington Heights: 
 
Dziękujemy za dalsze wspieranie naszych uczniów, pracowników i rodzin w trakcie przechodzenia do 
hybrydowego modelu nauczania. To było wzruszające widzieć uczniów w każdym wieku podekscytowanych 
chodzeniem do szkoły. To niesamowite widzieć nauczycieli wprowadzających lekcje w zupełnie nowy sposób. 
AHSD25 to wspaniała społeczność, a współpraca między szkołami i rodzinami w tym czasie jest kolejnym 
przykładem na to, dlaczego jest to wspaniałe miejsce do nauki i pracy. 
 
Mam aktualizacje na kilka różnych tematów w tym liście: 
 
Aktualizacja Komitetu Doradczego ds. Przejściów 
Na spotkaniu w tym tygodniu Komitet Doradczy ds. Transformacji ponownie omówił nowe wskaźniki, które 
należy rozważyć, a które mogą pomóc w przejściu do pełnego uczenia się osobiście. Jednak komisja nie była w 
stanie uzgodnić wskaźników, które zaleciłby. Dlatego też Rada Edukacji i ja omówimy kolejne kroki na 
Specjalnym Spotkaniu zaplanowanym na czwartek 29 października 2020 r. Chciałbym podziękować członkom 
komitetu za ich dalszą pracę w imieniu sąsiadów, kolegów i uczniów. 
 
Step 3 | Hybrid Learning Model - Data Update 
www.sd25.org/StepMetrics 
Northwestern University, Illinois Dane COVID według kodu pocztowego 
Dystrykt 25 wykorzystał nowe przypadki Northwestern (14 dni) na 100 000 populacji jako jeden punkt danych do 
ustalenia, czy można bezpiecznie przejść do modelu uczenia hybrydowego, w którym obecnie się znajdujemy. 
Zakres poziomu ryzyka Harvard Global Institute (HGHI) został oparty na codziennych liczby, które 
przekonwertowaliśmy na zakres 7-dniowy. Od tego czasu firma Northwestern zmieniła sposób obliczania danych 
z 14 dni. Była to średnia z 2 tygodni, a teraz jest to całkowita liczba konwersji z 14 dni, aby dostosować się do 
wytycznych CDC. Komitet Doradczy ds. Przejścia zaleca korzystanie z 7-dniowego przelicznika Northwestern, 
abyśmy nadal porównali „jabłka z jabłkami” podczas porównywania tych danych. 
 
Zakres metryczny oparty na badaniach przeprowadzonych przez Harvard Global Institute for Health nie zmienił 
się i pozostaje na poziomie 75-175 przypadków na 100 000 mieszkańców przez 7 dni. 
 
Te metryki zostały wykorzystane do określenia, kiedy Dystrykt 25 może przenieść się do środowiska 
hybrydowego. Nie ma konkretnych wskaźników pozwalających określić, czy powinniśmy wrócić do środowiska 
zdalnego. Zamiast tego przenieślibyśmy się z powrotem do środowiska zdalnego, gdyby (1) nakazał nam 
Gubernator lub Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois lub (2) nasze wewnętrzne przypadki Covid19 w 
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Okręgu 25 i liczba wykluczeń studentów / pracowników wykazywały tendencję wzrostową w określonym szkoła 
lub na terenie całej dzielnicy. 
 
Jako wizualna demonstracja, poniższy wykres porównuje różne zasoby danych, które wzięliśmy pod uwagę, aby 
przejść do modelu hybrydowego. 
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Pomarańczowe podświetlenie wskazuje dane użyte do przejścia do kroku 3 | Hybrid 
Learning Plan z wykorzystaniem badań Harvard Global Health Institute. 
 
Nasze aktualne numery (z czwartku, 22 października) 
7-dniowy = 148,4 
14-dniowy = 240,6 (rozpatrywany w pomarańczowym zakresie dla HGHI, ale w czerwonym zakresie dla CDC) 
 
Często Zadawane Pytania 
Prześlij tutaj: www.sd25.org/COVID19FAQSubmit 
Pracujemy nad dokumentem z często zadawanymi pytaniami dla naszej społeczności i poinformujemy Cię, kiedy 
będzie dostępny. Jeśli chcesz przesłać pytania, aby pojawiły się w tym dokumencie, kliknij link powyżej. 
 
Spotkanie zarządu 
Od czasu, gdy ostatnio się z wami komunikowałem, do kalendarza 25 Dystryktu dodano kilka spotkań zarządu. 
Aby być na bieżąco z kalendarzem posiedzeń zarządu, odwiedź witrynę www.sd25.org/BOECalendar. 
 
W poniedziałek 26 października Rada zorganizuje specjalne posiedzenie otwarte, aby omówić oczekiwane 
informacje z Departamentu Zdrowia Publicznego Hrabstwa Cook. Szczegóły na ten temat znajdują się w 
następnej części tego listu. 
 
Przedstawię zarządowi aktualizację dotyczącą przejściowego modelu ponownego otwarcia na posiedzeniu 
zarządu w najbliższy czwartek, 29 października. Zarząd zostanie przedstawiony z różnymi opcjami i wskaże 
Okręgowi, jakie działania należy podjąć. Link do tego spotkania zostanie umieszczony na naszej stronie 
internetowej. 
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Cook County Department of Public Health (CCDPH) 
Spodziewamy się informacji z Departamentu Zdrowia Publicznego hrabstwa Cook w ciągu najbliższych kilku dni. 
Rada Edukacji spotka się w poniedziałek 26 października o godzinie 17:15, aby zapoznać się z wszelkimi 
informacjami, które możemy otrzymać od CCDPH. Powiadomimy społeczność o wszelkich aktualizacjach z tego 
spotkania zarządu. W międzyczasie posuwamy się naprzód z obecnym modelem hybrydowym. 
 
Szybki test na COVID-19 
Istnieje kilka rodzajów szybkich testów na COVID-19. Aby uzyskać zgodę na powrót do szkoły, uczeń lub członek 
personelu z objawami choroby musi przedstawić negatywny wynik testu RT-PCR COVID-19 lub inną diagnozę od 
lekarza. Skontaktuj się z lekarzem, aby sprawdzić, czy przeprowadzany jest właściwy szybki test. 
 
Dziękuję Ci 
Dziękuję za nieustające wsparcie i za ciągłe kontaktowanie się, niezależnie od tego, czy chodzi o przemawianie na 
posiedzeniu zarządu, czy wysyłanie do mnie e-maili indywidualnie. Naprawdę doceniam wszystkie sugestie, 
obawy i słowa wsparcia. Bierzemy sobie do serca wszystkie uwagi, pracując razem, aby robić to, co najlepsze dla 
naszych uczniów, nauczycieli i personelu oraz społeczności Arlington Heights. 
 
Z poważaniem, 

 
Lori Bein, Ed.D. 
Superintendent 
 


