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                                                                   8   września   2020   r  
Drodzy   rodzice   /   opiekunowie,  
 
Dystrykt  81  ściśle  monitoruje  dane  dotyczące  COVID-19  i  współpracuje  z  sąsiednimi  dystryktami             
szkolnymi,   aby   omówić   możliwe   plany   ponownego   otwarcia   szkół   w   przyszłości.  
 
Superintendenci  w  całym  stanie  sprawdzają  dane  z  Illinois  State  Board  of  Education  i  IDPH,  odkąd  w                 
czerwcu  opublikowano  wytyczne  dotyczące  powrotu  do  szkoły.  Gubernator  JB  Pritzker  opublikował            
Adaptive  Pause  and  Metrics:  Interim  School  Guidance  for  Local  Health  Departments .  Chociaż  Departament              
Zdrowia  Cook  County  przedstawił  ogólny  zarys  otwarcia  szkół,  jednak  nie  sprecyzował  szczegółowych             
wytycznych  ponownego  otwarcia.  Departament  Zdrowia  DuPage  wykorzystał  tymczasowe  wytyczne          
gubernatora  do  stworzenia Dupage  County  Schools  Return  to  School  Framework .  Dystrykt  81  będzie  odnosił               
się  do  tych  wytycznych,  aby  podejmować  decyzje  dotyczące  planów  ponownego  otwarcia  naszego             
dystryktu.  Wytyczne  te  będą  używane  w  połączeniu  z  innymi  czynnikami  epidemiologicznymi  oraz  na              
lokalnym  poziomie  każdej  szkoły. Ostatecznym  celem  Dystryktu  81  jest  przywrócenie  jak  największej             
ilości  uczniów  do  szkoły . The Interim  School  Guidance  for  Local  Health  Departments  and  the Dupage  County                 

Schools   Return   to   School   Framework      zawierają   wskazówki,   jak   możemy   to   zrobić   bezpiecznie.  
 
The Interim  School  Guidance  for  Local  Health  Departments  and  the Dupage  County  Schools  Return  to  School                 

Framework określają  trzy  poziomy  ryzyka  przeniesienia  choroby  przez  społeczność  na  podstawie  różnych             
czynników,  w  tym  przypadków  tygodniowych,  wskaźników  pozytywności  i  wskaźnika  rozprzestrzeniania           
się   w   społeczności.   Zidentyfikowane   poziomy   to:  

● Minimalny  
● Umiarkowany  
● Znaczny  

 
Każdy   z   tych   poziomów   zależy   od   różnych   czynników,   w   tym:  

● IDPH   county   level   risk   metric   color(   tabela   podziału   poniżej)  
● tygodniowe   przypadki   na   100   000   osób  
● zmiany   ilości   przypadków  
● zmiany   w   liczbie   przypadków   wśród   dzieci   i   młodzieży   w   powiecie  
● wskaźniki   pozytywności  
● tempo   rozprzestrzeniania   się   choroby   w   społeczności  

 
 

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


                                                    COVID-19   School   Metrics   Guidance   
 

https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/3541/COVID-19-Return-to-School-Framework-8-28  
Nawet  pojedyncza  zmiana  czynnika  w  wybranej  kategorii  transmisji  przenosi  nas  na  następny,  wyższy              
poziom.  Od  8  września  2020  r.  Cook  County  znajduje  się  na  poziomie  umiarkowanej(moderate)              
transmisji,  ponieważ We ekly  county  case  rates  >50  to  <=  100  per  100,000 factor  is  at 98/100k ,  the  W eekly  test                    
positivity  rat e  is 6.7%  and  we  have  two  neighboring  counties  that  have  been  in  moderate  transmission  on  the  IDPH                    

Dashboard  in  the  past  4  weeks  (DuPage  and  Lake) .  W  przyszłości  możliwe  jest,  że  przejdziemy  na  bardziej                  
restrykcyjny  poziom  ze  względu  na  lokalne  rozprzestrzenianie  się  COVID-19  w  naszej  lokalnej             
społeczności  lub  wśród  naszych  studentów  lub  pracowników.  Poziom  transmisji,  w  którym  się             
znajdujemy,  dyktuje  nam  na  jakim  etapie  możemy  otworzyć  szkołę.  Aby  przejść  na  poziom  minimalnej               
transmisji,  wszystkie  wskaźniki  w  Cook  County  powinny  znajdować  się  poniżej  określonych  progów             
przez  dwa  kolejne  tygodnie.  Te  wskaźniki  i  poziomy  transmisji  w  społeczności  są  aktualizowane  w  każdy                
piątek  na  stronie  internetowej  IDPH.  Bardzo  doceniam  wszystko,  co  możesz  zrobić,  aby  pomóc  w               
obniżeniu  tych  wskaźników  w  pozytywnym  kierunku,  w  tym  noszenie  maski,  zachowanie  odległości  i              
regularne  mycie  rąk.  W  miarę  zmieniania  się  wskaźników  będziemy  na  bieżąco  informować  o  naszych               
planach.  

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


 
Kiedy  nasza  społeczność  przejdzie  na  poziom  minimalnej  transmisji,  Dystrykt  przejdzie  na  model             
hybrydowy  (połączenie  uczenia  się  w  klasie  i  zdalnego).  Rodziny  zawsze  będą  miały  możliwość              
kontynuowania   nauki   przez   internet.  
 
Biorąc  to  wszystko  pod  uwagę,  a  także  zalecenia  ISBE  Fall  2020  Learning  Recommendation ,  Dystrykt  81                 
wdraża  plan  powrotu  małej  grupy  uczniów  z  klas  specjalnych  o  wyjątkowych  potrzebach,  począwszy  od               
14  września  2020  r.  Będziemy  oferować  hybrydowy  model  nauczania  dla  grupy  naszych  uczniów  z  klas                
specjalnych  o  wyjątkowych  potrzebach.  Nasza  dyrektor  ds.  Edukacji  specjalnej,  Sue  Piltaver,  skontaktuje             
się   z   Tobą,   jeśli   Twoje   dziecko   kwalifikuje   się   do   tego   rodzaju   nauczania   w   chwili   obecnej.  
 
Proszę  o  zrozumienie  i  wsparcie  w  trakcie  prac  nad  zapewnieniem  wyjątkowych  doświadczeń             
edukacyjnych  wszystkim  uczniom  w  Dystrykcie  81,  aby  mogli  dalej  się  rozwijać.  Jestem  dumna  z               
naszych  nauczycieli,  rodziców,  a  zwłaszcza  naszych  uczniów,  że  jak  najlepiej  wykorzystują  ten  trudny              
czas.   Dziękujemy   za   wszystko   co   robicie,   aby   wspierać   swoje   dzieci   i   naszą   społeczność.  
 
 
Z   poważaniem  
 
 
Kimberly   Boryszewski  
Superintendent   SD81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

