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Dear Parent,

At last night’s monthly meeting, I informed the Schiller Park School District 81 Board of Education that I am
confident we are ready to return to five full days of in-person learning per week for all K-8 students
beginning Monday, April 12th, 2021.

This announcement aligns with my previous emails to the school community in which  I indicated a direction for
the remainder of the school year, as a result of revised guidance released from IDPH and ISBE last week.

Guidance released now indicates that physical distancing of students can be 3-6 feet for students and fully
vaccinated staff, with universal masking (aside from meal service). Lunch will be consumed at school and
students will be physically distanced 6 feet while eating. SD81 will still use five essential mitigation strategies
that are key to safely delivering in-person learning and mitigating COVID-19 transmission. Those five essential
mitigation strategies, which are already in use by SD81 are:

-Universal Masking
-Social Distancing
-Contact Tracing
-School-wide cleaning and disinfection
-Adherence to hand hygiene practices

Bus guidance remains the same that no more than 50 people are allowed on each bus. We appreciate your
understanding that our transportation offerings remained limited at this time.

While all remote families have made a commitment to Remote Learning, we understand this revised schedule
may cause some families to reconsider their decision. If remote students are interested in attending
in-person for 5 full days per week beginning on April 12th, please email your child’s principal by
Monday, March 22nd.

A full remote option will remain available for this school year. Full remote students will participate concurrently. A
choice to continue with remote learning will be a commitment through the end of the school year.

I am proud of the hard work and commitment of our SD81 learning community. I know that it’s been a difficult
year for our students and their families. We continue to make decisions with the safety of our students and staff
in mind, and are excited to be one of the first Leyden community partner districts to offer 5 full days of in-person
learning to all students.
As always, I appreciate your flexibility during this most difficult year as we seek to safely educate our students
while following the guidance of our public health organizations.

Dr. Kimberly Boryszewski, Superintendent of Schools



Drogi rodzicu,

Na comiesięcznym spotkaniu wczorajszego wieczoru poinformowałam Radę Oświaty Okręgu 81 szkoły Schiller
Park, że jestem przekonana, że jesteśmy gotowi do powrotu przez pięć pełnych dni nauki w tygodniu dla
wszystkich uczniów, od zerówki do 8 klasy w naszym dystrykcie, począwszy od poniedziałku 12
kwietnia 2021 r.

To ogłoszenie jest zgodne z moimi poprzednimi e-mailami do społeczności szkolnej, w których wskazałam
kierunek na pozostałą część roku szkolnego, w wyniku poprawionych wskazówek wydanych przez IDPH i ISBE
w zeszłym tygodniu.

Wytyczne opublikowane obecnie wskazują, że fizyczna odległość uczniów może wynosić 3-6 stóp dla uczniów i
w pełni zaszczepionych pracowników, z uniwersalnym noszeniem masek (poza serwowaniem posiłków). Lunch
będzie jedzony w szkole, a uczniowie będą  oddaleni od siebie  6 stóp podczas jedzenia. SD81 nadal będzie
wykorzystywać pięć podstawowych strategii łagodzenia skutków, które są kluczowe dla bezpiecznego
prowadzenia osobistego uczenia się i łagodzenia transmisji COVID-19. Te pięć podstawowych strategii
łagodzenia skutków, które są już używane przez SD81, to:

-Noszenie maseczek
- Dystans społeczny
- Śledzenie kontaktów
- Mycie i dezynfekcja w całej szkole
- Przestrzeganie zasad higieny rąk

Wskazówki dla autobusów pozostają takie same, że w każdym autobusie może podróżować nie więcej niż 50
osób. Dziękujemy za zrozumienie, że w tym roku mamy zmniejszoną ilość miejsc w autobusach.

Chociaż wszystkie rodziny korzystające ze zdalnego nauczania zobowiązały się do zdalnego uczenia się,
rozumiemy, że ten zmieniony harmonogram może spowodować, że niektóre rodziny ponownie rozważą swoją
decyzję. Jeśli uczniowie uczący się przez internet są zainteresowani osobistym uczęszczaniem przez 5
pełnych dni w tygodniu, począwszy od 12 kwietnia, proszę wysłać e-mail do dyrektora swojego dziecka
do poniedziałku 22 marca.

Pełna opcja zdalna pozostanie dostępna w tym roku szkolnym. Uczniowie korzystający z nauczania przez
internet będą uczestniczyć w zajęciach w tym samym czasie. Decyzja o kontynuowaniu nauki na odległość
będzie obowiązywać do końca tego roku szkolnego.

Jestem dumna z ciężkiej pracy i zaangażowania naszej szkolnej społeczności  naszego dystryktu. Wiem, że był
to trudny rok dla naszych uczniów i ich rodzin. Wciąż podejmujemy decyzje mając na uwadze bezpieczeństwo
naszych uczniów i pracowników i cieszymy się, że jesteśmy jednym z pierwszych okręgów partnerskich w
Leyden, który oferuje 5 pełnych dni nauki w szkole wszystkim uczniom.
Jak zawsze, doceniam waszą elastyczność w tym najtrudniejszym roku, ponieważ staramy się bezpiecznie
kształcić naszych studentów, postępując zgodnie z wytycznymi naszego departamentu zdrowia.

Dr. Kimberly Boryszewski, Superintendent of Schools



Querido padre,

En la reunión mensual de anoche, informé a la Junta de Educación del Distrito Escolar 81 de Schiller Park que
estoy seguro de que estamos listos para regresar a cinco días completos de aprendizaje en persona por
semana para todos los estudiantes de K-8 a partir del lunes 12 de abril de 2021.

Este anuncio se alinea con mis correos electrónicos anteriores a la comunidad escolar en los que indique una
dirección para el resto del año escolar, como resultado de la guía revisada publicada por IDPH e ISBE la
semana pasada.

La guía publicada ahora indica que la distancia física de los estudiantes puede ser de 3 a 6 pies para los
estudiantes y el personal completamente vacunado, con tapabocas universal (aparte del servicio de comidas).
El almuerzo se consumirá en la escuela y los estudiantes estarán físicamente separados 6 pies mientras
comen. SD81 seguirá utilizando cinco estrategias de mitigación esenciales que son clave para brindar de
manera segura el aprendizaje en persona y mitigar la transmisión de COVID-19. Esas cinco estrategias de
mitigación esenciales, que ya están en uso por SD81 son:

-Enmascaramiento universal
-Distanciamiento social
-Rastreo de contactos
-Limpieza y desinfección en toda la escuela
-Adhesión a las prácticas de higiene de manos

La guía en autobús sigue siendo la misma: no se permiten más de 50 personas en cada autobús. Agradecemos
su comprensión de que nuestras ofertas de transporte siguen siendo limitadas en este momento.

Si bien todas las familias remotas se han comprometido con el aprendizaje remoto, entendemos que este
calendario revisado puede hacer que algunas familias reconsideren su decisión. Si los estudiantes remotos
están interesados   en asistir en persona durante 5 días completos por semana a partir del 12 de abril,
envíe un correo electrónico al director de su hijo antes del lunes 22 de marzo.

Una opción remota completa seguirá estando disponible para este año escolar. Los estudiantes remotos
completos participarán al mismo tiempo. La opción de continuar con el aprendizaje a distancia será un
compromiso hasta el final del año escolar.

Estoy orgullosa del trabajo y compromiso de nuestra comunidad de aprendizaje. Sé que ha sido un año difícil
para nuestros estudiantes y sus familias. Continuamos tomando decisiones teniendo en cuenta la seguridad de
nuestros estudiantes y personal, y estamos emocionados de ser uno de los primeros distritos socios de la
comunidad de Leyden en ofrecer 5 días completos de aprendizaje en persona a todos los estudiantes.
Como siempre, agradezco su flexibilidad durante este año tan difícil mientras buscamos educar de manera
segura a nuestros estudiantes mientras seguimos la guía de nuestras organizaciones de salud pública.

Dr. Kimberly Boryszewski, Superintendent of Schools


