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February 26, 2021 
 

Dear Parent, 
 

I would like to take this opportunity to thank you for your patience and support over the last several months 
as we faced these unprecedented times together. I also want to thank the many parents who have reached 
out to me directly to discuss both your concerns and support with our current plans. 
 

I hope you know I am constantly thinking about ways to increase in-person learning for students while also 
adhering to the CDC’s guidelines to keep everyone safe while learning. As mentioned in my previous email, 
we look forward to the time when our school houses can return to normal, and we are pleased to announce 
a step heading in that direction. To date, approximately 80% of our district staff have received the first 
vaccine and we are on target to have that same percentage fully vaccinated by Mid-March. 
 

After much consideration and meetings with the business office, department of transportation, food service, 
maintenance and building administrators, I can assure you that our district can safely implement a plan that 
allows all K-8 students to be in school 5 half-days a week to access their academics for in-person 
learning while continuing to receive their specials through a remote platform. Our district will continue to 
implement and comply with safety measures at our schools, including social distancing and sanitation 
guidelines, as we implement a Morning (AM) and Afternoon (PM) hybrid schedule. 
 

● Enrolled hybrid students (as of 2/26) will continue with in-person learning, receiving their core 
instruction 5 mornings per week, beginning March 8th.  
 

● If you have a full remote student, and would like them to begin attending in-person for their core 
instruction 5 afternoons per week beginning on March 8th, please email your child’s principal by 
Monday, March 1st. We can no longer accommodate requests to attend the morning hybrid 
session.  
 

● A full remote option will still be available for families. Full remote students will participate 
concurrently, meaning the classroom teacher will deliver core instruction to both in-person learners 
and remote learners simultaneously.  

 

Parents can expect to receive more detailed schedule information from their child’s schools. 
 

We are excited to provide the opportunity for a daily in-person learning experience for all K-8 learners in 
SD81.  
 

Respectfully, 

 

 
 

Dr. Kimberly Boryszewski, Superintendent of Schools   
 



 

26 lutego 2021 r 
 
 
Drogi rodzicu, 
 
Chciałabym skorzystać z okazji, aby podziękować za cierpliwość i wsparcie w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy, kiedy wspólnie stawiamy czoła tym bezprecedensowym chwilom. Chciałabym również 
podziękować wielu rodzicom, którzy skontaktowali się ze mną bezpośrednio, aby omówić zarówno swoje 
obawy, jak i wsparcie w naszych obecnych planach. 
 

Mam nadzieję, że wiecie, że ciągle myślę o sposobach zwiększenia osobistego uczenia się uczniów, 
jednocześnie przestrzegając wytycznych CDC, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo podczas nauki. 
Jak wspomniałam w moim poprzednim e-mailu, z niecierpliwością czekamy na czas, kiedy nasze szkolne 
domy powrócą do normy i z przyjemnością ogłaszamy krok w tym kierunku. Do dzisiaj około 80% 
personelu otrzymało pierwszą dawkę szczepionki i spodziewamy się, że do połowy marca tyle samo 
otrzyma drugą dawkę. 
 
Po długich rozważaniach i spotkaniach z biurem biznesowym, działem transportu, gastronomii, konserwacji 
i administratorów budynków, mogę zapewnić, że nasz dystrykt może bezpiecznie wdrożyć plan, który 
pozwoli wszystkim uczniom K-8 przebywać w szkole przez  pół dnia przez 5 dni w tygodniu, aby 
uczestniczyć  w zajęciach klasowych, jednocześnie nadal otrzymując PE, art, gym i temu podobne za 
pośrednictwem internetu. Nasz dystrykt będzie nadal wdrażał i przestrzegał środków bezpieczeństwa w 
naszych szkołach, w tym wytycznych dotyczących dystansu społecznego i higieny, ponieważ wdrażamy 
harmonogram hybrydowy rano(AM) i po południu(PM). 
 

● Zapisani (do 2/26) uczniowie hybrydowi będą kontynuować naukę osobiście, odbierając 
podstawowe instrukcje rano, począwszy od 8 marca. 

 
● Jeśli masz ucznia w pełni zdalnego i chciałbyś, aby zaczął on osobiście uczęszczać do szkoły 8 

marca, wyślij e-mail do dyrektora swojego dziecka do poniedziałku 1 marca. Uczniowie, którzy 
przestawią się na hybrydę, otrzymają podstawowe instrukcje po południu. Nie możemy już 
przyjmować próśb o uczestnictwo w porannej sesji hybrydowej. 

 

● Pełna opcja zdalna będzie nadal dostępna dla rodzin.  Uczniowie, którzy korzystają  tylko z 
nauczania przez internet będą uczestniczyć w zajęciach w tym samym czasie, co oznacza, że 
nauczyciel w klasie będzie uczyć jednocześnie zarówno osoby uczące się osobiście, jak i uczniów 
przez internet. 

 
Rodzice mogą spodziewać się bardziej szczegółowych informacji o rozkładzie zajęć ze szkół ich dziecka. 
 
Cieszymy się, że możemy zapewnić możliwość codziennego osobistego uczenia się wszystkich uczniów 
K-8 (zerówka do 8 klasy) w SD81. 
 
Respectfully, 

 
 
 

Dr. Kimberly Boryszewski, Superintendent of School 
 
 



 

 
 
 
26 de febrero de 2021 
 
Querido padre, 
 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles su paciencia y apoyo durante los últimos 
meses mientras enfrentamos juntos estos tiempos sin precedentes. También quiero agradecer a los 
muchos padres que se han comunicado conmigo directamente para hablar sobre sus inquietudes y su 
apoyo con nuestros planes actuales. 
 

Espero que sepa que estoy pensando constantemente en formas de aumentar el aprendizaje en persona 
para los estudiantes y, al mismo tiempo, cumplir con las pautas de los CDC para mantener a todos 
seguros mientras aprenden. Como mencioné en mi correo electrónico anterior, esperamos el momento en 
que nuestras escuelas puedan volver a la normalidad, y nos complace anunciar un paso en esa dirección. 
Hasta la fecha, aproximadamente el 80% del personal de nuestro distrito ha recibido la primera vacuna y 
estamos en camino de tener ese mismo porcentaje completamente vacunado para mediados de marzo. 
 

Después de mucha consideración y reuniones con el departamento de transporte, servicio de alimentos, 
mantenimiento y administradores de edificios, puedo asegurarles que nuestro distrito puede implementar 
de manera segura un plan que permita a todos los estudiantes de grados K-8 estar en la escuela 5 
medios días ala semana para acceder a sus estudios académicos para el aprendizaje en persona 
mientras continúan recibiendo sus clases especiales a través de una plataforma remota desde casa. 
Nuestro distrito continuará implementando y cumpliendo con las medidas de seguridad en nuestras 
escuelas, incluidas las pautas de distanciamiento social y saneamiento a medida que implementaremos 
un horario híbrido de mañana (AM) y tarde (PM). 
 

● Los estudiantes híbridos inscritos (a partir del 2/26) continuarán con el aprendizaje en persona, 
recibiendo su instrucción básica 5 mañanas por semana, a partir del 8 de marzo. 

 

● Si tiene un estudiante remoto completo y le gustaría que comience a asistir en persona 5 tardes 
por semana a partir del 8 de marzo, envíe un correo electrónico al principal de su hijo antes del 
lunes 1 de marzo. Ya no podemos atender solicitudes para asistir a la sesión híbrida matutina. 
 

● La opción remota completa seguirá estando disponible para las familias. Los estudiantes remotos 
completos participarán al mismo tiempo, lo que significa que el maestro presente en la clase 
instruirá tanto a los estudiantes en persona como a los estudiantes remotos simultáneamente. 

 

Los padres pueden esperar recibir información más detallada de parte de sus escuelas sobre los 
respectivos horarios de sus hijos. 
 

Nos complace brindar la oportunidad de una experiencia de aprendizaje diaria en persona para todos los 
estudiantes de grados K-8 en SD81. 
 
Respetuosamente, 

 

 

Dra. Kimberly Boryszewski, superintendente de escuelas 


