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Dear SD81 Families, 

 

The Board of Education discussed this evening a timeline for a return to in-person instruction. We plan to 

resume hybrid instruction mid-January 2021. 

 

We previously shared the data and recommendations we use to determine when it is safe for in-person 

learning. Using these guidelines and data, we can predict that the safest course of action is to plan for a 

return to in-person instruction soon after winter break, which is scheduled from December 23-January 5th. 

The official date of the return to the hybrid model will be shared with you no later than Thursday, January 

7th. Our hope is that having this information now will allow you and your students time to prepare for this 

extension of the adaptive pause.  

 

The holidays are fast approaching and we hope that you will find ways to celebrate safely with those you 

love. Together, if we follow public health guidance we can reverse the trend and return safely to the 

classroom and the wonderful activities that make District 81 a great place to live and learn. 

 

Thank you for your commitment to your students and the health and safety of our learning community. I 

am grateful for your support as we continue working through these challenges together. I wish you a 

wonderful and safe holiday season.  

 

Respectfully, 

 

 

 

Dr. Kimberly Boryszewski, Superintendent of Schools  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drogie rodziny dystryktu szkolnego 81, 

 

The Board of Education omawiał dzisiaj wieczorem harmonogram powrotu do nauczania w budynku 

szkoły. Planujemy wznowić nauczanie hybrydowe w połowie stycznia 2021. 

 

Wcześniej udostępniliśmy dane i zalecenia, których używamy do określenia, kiedy jest bezpiecznie wrócić 

do nauczania w szkole. Korzystając z tych wskazówek i danych, możemy przewidzieć, że 

najbezpieczniejszym sposobem postępowania jest zaplanowanie powrotu do nauki w szkole tuż po 

zakończeniu ferii zimowych zaplanowanych od 23 grudnia  do 5 stycznia. Oficjalna data powrotu do 

nauczania w modelu hybrydowanym będzie podana nie później niż w czwartek, 7 stycznia. Mamy nadzieję, 

że posiadanie tych informacji teraz da wam czas na przygotowanie się do przedłużonej przerwy 

adaptacyjnej. 

 

Święta zbliżają się wielkimi krokami i mamy nadzieję, że znajdziecie sposób na bezpieczne  świętowanie z 

tymi których kochacie. Razem, jeśli będziemy postępować zgodnie z wytycznymi departamentu zdrowia 

publicznego możemy odwrócić trend i wrócić bezpiecznie do nauczania w szkole i wspaniałych zajęć, które 

sprawiają, że dystrykt 81 jest wspaniałym miejscem do życia i nauki. 

 

Dziękujemy za zaangażowanie na rzecz uczniów oraz w zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności 

uczącej się. Jestem wdzięczna za wsparcie, którym nas obdarzacie w tych trudnych czasach. Życzę wam 

wspaniałego i bezpiecznego sezonu świątecznego. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

Dr. Kimberly Boryszewski, Superintendent of Schools 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias de SD81: 

 

La Junta de Educación habló esta noche un plan para regresar a la instrucción en persona. Planeamos 

reanudar la instrucción híbrida a mediados de enero de 2021. 

 

Anteriormente compartimos los datos y las recomendaciones que usamos para determinar cuándo es 

seguro para el aprendizaje en persona. Usando estos guías y datos, podemos predecir que el curso de 

acción más seguro es planificar un regreso a la instrucción en persona poco después de las vacaciones de 

invierno, que están programadas del 23 de diciembre al 5 de enero. La fecha oficial de regreso al modelo 

híbrido se compartirá contigo a más tardar el jueves 7 de enero. Esperamos que tener esta información 

ahora les permita a usted y a sus estudiantes prepararse para esta extensión de la pausa adaptativa. 

 

Las vacaciones se acercan rápidamente y esperamos que encuentre formas de celebrar de manera segura 

con sus seres queridos. Juntos, si seguimos la guía de salud pública, podemos revertir la tendencia y 

regresar con seguridad al salón de clases y las maravillosas actividades que hacen del Distrito 81 un gran 

lugar para vivir y aprender. 

 

Gracias por su compromiso con sus estudiantes y la salud y seguridad de nuestra comunidad de 

aprendizaje. Estoy agradecido por su apoyo mientras seguimos trabajando juntos en estos desafíos. Les 

deseo unas maravillosas y seguras vacaciones. 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

Dra. Kimberly Boryszewski, superintendente de escuelas 

 


