
17 lutego 2022

Droga Społeczności Dystryktu 15,

W oparciu na decyzję Komitetu ds. Zasad Administracyjnych (JCAR) o nie odnawianiu tymczasowych
przepisów IDPH dotyczących wykluczenia, śledzenia kontaktów i kwarantanny, naszych lokalnych wskaźników
pozytywnych i wskaźników dotyczących naszego dystryktu ,i po głębokiej i długiej dyskusji zdecydowaliśmy
się rozpocząć zasady Maski Zalecane Nie Wymagane w naszym środowisku nauczania i uczenia się.
Rozpocznie się to w piątek, 18 lutego 2022 r. Należy wiedzieć, że Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom
(CDC) nadal ma nakaz dotyczący autobusów szkolnych, zgodnie z którym każdy podróżujący środkami
transportu publicznego, w tym autobusami szkolnymi, musi nosić maskę. Dlatego w autobusach szkolnych
nadal wymagane są maski.

Jak zawsze będziemy kontynuować współpracę z rodzinami i z personelem, którzy mają zróżnicowane
indywidualne problemy zdrowotne. Departamenty Usług Edukacyjnych i Usług Studenckich skomunikowały
się wczoraj z rodzinami uczniów kwalifikujących się na plan 504 lub IEPs. Zainteresowane rodziny mogą
skontaktować się z administracją budynku, aby omówić wpływ nowych zasad (maski wymagane nie zalecane).
Nie wahaj się skontaktować ze szkołą swojego dziecka, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy.

Wiemy, że to trudne. Dziękujemy za przeznaczenie nam wystarczającej ilości czasu abyśmy mogli zaplanować
jak najlepsze rozwiązanie dla naszych pracowników i studentów na temat, w którym istnieje tak wiele różnych
punktów widzenia. W nadchodzących dniach nadal prosimy o życzliwość i wyrozumienie.

Przypominamy, że poniedziałek jest dniem wolnym od szkoły, a wtorek jest dniem wolnym dla uczniów. We
wtorek, 22 lutego, mamy specjalne posiedzenie Rady Dystryktu, na którym podzielimy się naszym pełnym
planem dotyczącym nowych zasad związanych z COVID i będziemy szukać innych rozwiązań i porozumienia
w sprawach dotyczących nowych zasad związanych z COVID.

Ponownie przypominamy, nadal zalecamy uniwersalne zakładanie masek w naszych szkołach.
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February 17, 2022

Dear District 15 Community,

Due to the Joint Committee on Administrative Rules’ (JCAR) decision not to renew the IDPH’s emergency rules on
exclusion, contact tracing and quarantine, our local positivity rates and District-based metrics, and after thoughtful
discussion and planning, we have decided to move to a Masks Recommended not Required teaching and learning
environment as of Friday, February 18, 2022. Please know the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) still has
an order in place requiring anyone on public transportation, including school buses, to wear a mask. Therefore, masks
continue to be required on school buses.

As always, we will continue to work with families and staff who have individual health concerns. The Departments of
Educational Services and Student Services communicated with families of students eligible for 504s or IEPs yesterday.
Interested families can contact their building administration to discuss the impact of a mask recommended environment.
Do not hesitate to contact your child’s school should you need further assistance.

We know this is hard. We thank you for allowing us time to plan to meet the needs of our staff and students on a topic
where so many different viewpoints exist. We continue to ask for kindness in the days ahead.

As a reminder, there is no school on Monday and no students in attendance Tuesday. We have a special Board meeting on
Tuesday, February 22, where we will share our full COVID mitigation plan and seek feedback and consensus from the
Board around the other mitigation efforts.

Again, we continue to recommend universal masking in our schools.

Your Partner in Education,

Laurie Heinz
Superintendent of Schools


