
Drodzy Dystrykty 207 Studentów i Rodzin, 

  

Piszemy, aby podzielić się informacją, że okręg Maine Township High 
School District 207 wprowadza zmiany w harmonogramie zajęć szkolnych 
od poniedziałku 16 marca 2020 w celu ograniczenia potencjalnego 
narażenia na koronawirus (COVID-19) wśród naszych uczniów i 
pracowników. Proszę wziąć pod uwagę, że District 207 i jego szkoły nie 
mają obecnie potwierdzonych przypadków COVID-19.  

Szkoły dystryktu 207 będą zamknięte od poniedziałku, 16 marca do 
czwartku, 19 marca. Uczniowie mieli już zaplanowany dzień wolny w 
piątek, 20 marca. Wykorzystamy cztery z naszych pięciu awaryjnych dni na 
te opuszczone dni. Pracownicy i nauczyciele zgłoszą się do pracy w 
poniedziałek, 16 marca na dzień Instytutu. Zastąpi to Dzień Instytutu 
pierwotnie zaplanowany na piątek, 20 marca. Dzień zostanie wykorzystany 
do przygotowania budynku pod budowę, która rozpocznie się w czasie 
przerwy wiosennej; oraz przygotowania nauczycieli do nauczania 
studentów przez Internet (e-learning) jeśli zajdzie taka potrzeba w 
nadchodzących tygodniach. 

W przyszłym tygodniu nauczyciele połączą się z uczniami na internetowej 
lekcji praktycznej w celu zapewnienia dobrych połączeń e-learning i będą 
mogli ustalić procedurę komunikacji i zadań, które byłyby stosowane, jesli 
szkoły dystryktu 207 będą zamknięte na dłuższy okres czasu i dni e-
learning są ustalone. 

Dystrykt będzie na wiosennej przerwie od poniedziałku, 23 marca do 
piątku, 27 marca. W tym czasie lekcje zostaną wznowione w poniedziałek, 
30 marca; jakkolwiek będziemy monitorować sytuację, i dodatkowe 
informacje zostaną przekazane rodzicom pod koniec dnia w czwartek 
26 marca wraz z tymi planami.  

 Wszystkie szkoły (Maine East, Maine South, Maine West i Frost Academy) 
zostaną gruntownie wyczyszczone od 17 marca do 29 marca. Urząd 
dystryktu przy 1177 S. Dee Road, Park Ridge, pozostanie otwarty i można 
do niego dotrzeć pod numerem 847-696-3600. 

Dzięki naszemu partnerowi Quest Food Management Services, okręg 
pracuje nad planami zapewnienia naszym studentom darmowego i 



zredukowanego jedzenia, i udostępniania posiłków  podczas przerwy. 
Szczegóły zostaną przesłane do tych rodzin, kiedy te plany zostaną 
ustalone. 

Będziemy nadal wysyłać informacje za pośrednictwem naszych zwykłych 
dróg komunikacji, a także publikować nowe wiadomosci na stronie 
internetowej okregowej pod adresem https://maine207.org/ i szkolnej 
stronie internetowej. 

Decyzja o zamknięciu szkoły w przyszłym tygodniu była trudna, ponieważ 
zdajemy sobie sprawę z wielkiego wpływu na naszych uczniów, rodzin i 
pracowników. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów i pracowników 
jest dla nas najważniejsze. 
 

https://maine207.org/

