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19 marca 2020
Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Przyjaciele 14 Dystryktu,
Piszę do Was z nadzieją, że wszyscy jesteście zdrowi i bezpieczni w tym trudnym okresie pandemii
koronowirusa. Ostatnie dni były na pewno wyjątkowo trudne dla wielu rodzin, ale muszę przyznać, że w
tych wyjątkowych czasach, rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pracownicy 14 Dystryktu sprostali
oraz dalej sprostaja wyjatkowym wymaganiom. Napawa to optymizmem i jestem przekonana, że z tego
kryzysu społeczność naszego Dystryktu wyjdzie mocniejsza i bardziej zżyta. Pomagajmy więc sobie dalej
nawzajem i wyciągajmy pomocną dłoń do tych, którzy tej pomocy potrzebują w tej chwili najbardziej.
Dotychczasowa wspólpraca naszych rodziców z dyrektorami szkół, gronem pedagogicznym i
pracownikami Dystryktu może być inspiracją dla wielu. Nasze dzieci na pewno obserwują nas z uwagą.
Niech z tej trudnej lekcji wyciągną jedną naukę, że życzliwośc i pomoc bliźniemu zawsze zwyciężają.
Czekają nas nowe wyzwania. W naszej nowej rzeczywistosci nie mamy na razie możliwości prowadzenia
tradycyjnego nauczania. Próbujemy nowych form i nowych instrumentów do przekazywania wiedzy.
Gorąco zachęcam wszystkich do używania platform komunikacyjnych, takich jak Class DoJo, żebyśmy
mogli nawzajem się informować i przekazywać istotne wiadomości oraz pozostawac w kontakcie.
Zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, i całej społeczności naszego Dystryktu, jest dla nas
priorytetem. Chciałabym zapewnić wszystkich, że wspólnie z dyrektorami szkól, nauczycielami,
koordunatorami d/s rodzicow oraz pracownikami Brooklyn North Borough Central Office, pracujemy nad
udoskonaleniem nowych metod nauczania, w odpowiedzi na obecną wyjątkową sytuację. Proszę zwracać
się do szkół, jeśli Wasze dzieci lub dzieci Waszych sąsiadów mają problem z dostępem do internetu.
Szkoly beda tez informowac rodzicow i uczniow na biezaco.
W tym tygodniu skontaktowaliśmy się z wszystkimi organizacjami społecznymi i charytatywnymi
działającymi w naszym Dystrykcie. Naszym celem jest skoordynowanie pomocy dla tych, którzy
potrzebują jej najbardziej, zwłaszcza, jeśli chodzi o dostarczanie żywności i darmowe jadłodajnie.
Dyrektorzy tych programów będą współpracowali z przedstawicielami komitetów rodzicielskich oraz
nasza Rada Edukacyjna (CEC).
Dystrykt 14 wielokrotnie stawał przed najróżniejszymi wyzwaniami. Dotychczasowe doświadczenia
upewniają mnie, że i teraz wyjdziemy z tego kryzysu silniejsi i bardziej zjednoczeni.
Pozostaje z szacunkiem,
Alicja Winnicki
Superintendent
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