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Уважаеми   родители   и   настойници,  
  
Училищен   район   81   следи   отблизо   данните   за   COVID   19   и   работи   с   други   съседни   райони   по  
въпроса   за   възможно   отваряне   на   училищата   за   в   бъдеще.  
  
Суперинтенданти   от   целия   щат   изискват   данни   от   Борда   на   Образованието   в   Илинойс   и  
IDPH(Департамента   на   общественото   здравеопазване   в   Илиноис)   относно   отварянето   на  
училищата,   откакто   се   заговори   за   това   през   месец   юни.   Губернаторът   Притцкер   публикува     Adaptive  
Pause   and   Metrics:   Interim   School   Guidance   for   Local   Health   Departments .   Докато   Департамента   на  
здравеопазването   в   Кук   Каунти   разработи   методи   базиращи   се   на   плана   на   губернатора   Притцкер,   все   още  
не   е   публикувана   подробна   информация   за   отваряне   на   училищата.   Департамента   на   здравеопазването   в   Дю  
Пейдж   каунти   използва   ръководството   на   губернатора   и   създаде     Dupage   County   Schools   Return   to   School  
Framework .   Училищен   район   81   ще   използва   тази   платформа,   за   да   вземе   решение   относно   бъдещи  
планове   за   отваряне   на   училищата.   Тази   платформа   ще   бъде   използвана   в   съчетание   с   други  
епидемични   фактори   и   съобразена   с   местните,   дори   на   отделните   училища,   условия.    Целта   на  
училищен   район   81   е   да   върне   учениците   присъствено   в   училище,   колкото   е   възможно   в  
по-голяма   степен.    Двата   документа   от   Департаментите   на   здравеопазването   в   Кук   Каунти   и   Дю  
Пейдж   каунти   дават   яснота   по   въпроса,   как   можем   да   направим   това   по   най-безопасен   начин.  
Interim   School   Guidance   for   Local   Health   Departments    и    Dupage   County   Schools   Return   to   School   Framework  
определят   три   нива   на   разпространение   на   болестта,   базиращи   се   на   данните   за   седмични   случаи   на  
заболяване,   положителни   случаи   и   нива   на   местно   разпространение   на   болестта.   Тези   три   нива   са   :  
  
·  Минимално  
·  Средно  
·  Максимално  
  
Всяко   ниво   се   определя   от   различни   фактори,   включващи:  
  
·  Информация   от   Департамента   на   здравеопазването   в   Илинойс  
·  Случаи   на   Корона   вирус   на   100   000   души   за   седмица  
·  Промени   в   бройката   на   случаите  
·  Бройка   на   позитивните   случаи  
·  Брой   на   заболели   в   района  

  
  

  

https://www.isbe.net/Documents/IDPH-Adaptive-Pause-Metrics.pdf
https://www.isbe.net/Documents/IDPH-Adaptive-Pause-Metrics.pdf
https://www.isbe.net/Documents/IDPH-Adaptive-Pause-Metrics.pdf
https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/3541/COVID-19-Return-to-School-Framework-8-28?bidId=&utm_source=8%2F28%2F20+Enews+from+CCSD93&utm_campaign=8%2F21%2F20+Enews&utm_medium=email
https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/3541/COVID-19-Return-to-School-Framework-8-28?bidId=&utm_source=8%2F28%2F20+Enews+from+CCSD93&utm_campaign=8%2F21%2F20+Enews&utm_medium=email
https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/3541/COVID-19-Return-to-School-Framework-8-28?bidId=&utm_source=8%2F28%2F20+Enews+from+CCSD93&utm_campaign=8%2F21%2F20+Enews&utm_medium=email


 
 

   COVID-19   School   Metrics   Guidance  

https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/3541/COVID-19-Return-to-School-Framework-8-28  

 
От   8   септември   2020,   Кук   Каунти   е   в   средното   ниво,   тъй   като   случаите   за   седмица   <   50   <   =   100   на  
100   000   и   този   бройка   е   98   на   100   000;   Седмичната   бройка   на   позитивните   случаи   е   6.7%   и   два  
съседни   училищни   района   са   вече   на   средно   ниво   от   4   седмици   (ДюПейдж   и   Лейк).   Възможно   е   за  
в   бъдеще   да   се   върнем   към   по-ограничено   ниво   на   отваряне   на   училищата,    ако   има  
разпространение   на   болестта   в   района   или   сред   нашите   ученици   и   персонал.   Нивото,   на   което   сме  
сега   влияе   върху   структурата   на   обучението,   което   предлагаме.   За   да   се   мине   на   минимално   ниво,  
трябва   всички   показатели   да   са   под   определените   от   Кук   Каунти   стойности   за   разпространение   на  
болестта   в   продължение   на   2   седмици.   Тези   стойности   и   нива   на   разпространение   се   публикуват  
на   страницата   на   IPDH   всеки   петък.   Аз   много   бих   оценила   всяко   действие,   което   вие  
предприемате,   за   да   осигурите   минимални   стойности   на   тези   показатели,   като   носене   на   маски,  
спазване   на   дистанция   и   редовно   измиване   на   ръцете.   В   случай,   че   показателите   се   променят,   ще  
ви   уведомим.  
  
Когато   нашият   район   премине   на   минимално   ниво,   ние   ще   преминем   на   хибриден  
модел(комбинация   от   персонално   и   електронно   обучение).На   семействата   винаги   ще   бъде  
предоставен   избор   да   продължат   на   пълно   електронно   обучение.  
  

https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/3541/COVID-19-Return-to-School-Framework-8-28


 
Имайки   предвид   всичко   това,   както   и    ISBE    Fall   2020   Learning   Recommendation    (Препоръки   за   2020  
Обучение   на   Борда   на   образованието   в   Илинойс),   Район   81   прилага   план   за   връщане   на   малки  
групи   ученици   с   увреждания   и   специални   нужди   към   присъствено   обучение   по   хибридния   модел,  
считано   от   14   септември,   2020.   Нашата   директорка   на   Обучението   на   деца   със   специални   нужди  
Сю   Пилтейвър,   ще   ви   се   обади   в   случай,   че   вашето   дете   се   квалифицира   за   този   вид   обучение.  
  
Моля   за   вашето   разбиране   и   подкрепа   на   нашите   усилия,   да   работим   за   предоставянето   на   добро  
обучение   за   всички   ученици   от   Район   81.   Аз   се   гордея   с   нашите   учители,   родители   и   най-вече   с  
нашите   ученици,   които   дават   най-доброто   от   себе   си   в   тези   трудни   времена.   Благодаря   ви   за  
всичко,   което   правите,   за   да   подкрепяте   нашите   деца   и   общност!  
  
С   уважение:  
  
Кимбърли   Боржевски  
Суперинтендант  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.isbe.net/Documents/Fall-2020-Learning-Rec.pdf#search=guideline%20fall

