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Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Nadchodzące lato przynosi kolejne wyzwania jakim społeczność naszego Dystryktu
musi stawić czoła. Jest to czas, w którym wszyscy będziemy musieli przygotować się do nowego
roku szkolnego. Zebrane doświadczenia z ubiegłych kilku miesięcy są fundamentem, na którym
chcemy oprzeć plany rozpoczęcia nowego roku akadamickiego. Chciałabym w tym miejscu
podziękować wszystkim, którzy – w tych wymagających czasach - zaangażowali się w wirtualne
nauczanie i, dzięki którym program ten stał się sukcesem. Sukces ten był możliwy przede
wszystkim dzięki współpracy z rodzicami i zaangażowaniu się rodziców i opiekunów w proces
nauczania. Nasz Dystrykt zwycięsko wyszedł z wezwań jakie ostatnie miesące stawiały przed
nami, gdyż wzajemna pomoc i współpraca między szkołami a rodzicami była wzorowa.
Dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz komitety rodzicielskie, włożli wiele serca w pomoc
rodzinom wychowanków potrzebującym pomocy; zawsze stali na straży tego, żeby nasza
szkolna społęczność była wolna od niesprawiedliwości i rasistowskich uprzedzeń.
Chce tez w tym miejscu podziekowac naszej Radzie Rodzicow (CEC14) za wspolprace
ze szkolami oraz z dystryktem, za to, ze zawsze w czasie zebran CEC jej czlonkowie udzielaja
miejsca oraz przeznaczaja czas na to, aby uczestnicy mogli zabrac glos oraz mowic o sprawach
dla nich waznych. Jestem wdzieczna za to, ze czlonkowie naszej Rady doceniaja oraz popieraja
rodziny oraz uczniow, ich glos w naszej spolecznosci oraz za to, ze zawsze sluza pomoca oraz
dziela sie waznymi informacjami.
Zdaję sobie sprawę, że nadchodzący rok szkolny niesie z sobą wiele niepewności. Na
pewno wielu zastanawia się, jak ten rok szkolny będzie wyglądał jesienią. Wczoraj, dyrektorzy,
grono nauczycielskie i rodzice mogli wysłuchać, co na temat otwarcia nowego roku szkolnego
we wrześniu, mają do powiedzenia burmistrz oraz kanclerz nowojorskiej oświaty. Dzisiaj
spotykam się z dyrektorami szkół, żeby zaplanować następne kroki. W najbliższym czasie
powinniście Państwo usłyszeć czego od Was oczekują dyrektorzy i komitety nauczycielskie. Na
pewno będziecie mieli istotny udział w przygotowaniach do nowego roku akademickiego. Na
pewno rozwiązania, jakie zostaną zaproponowane, nie będą idealne, ale wszyscy będziemy
dokładali wysiłku, żeby były najlepsze z możliwych.
Chciałabym zaprosić wszystkich do dyskusji i mieć przy okazji możliwośc wysłuchania
Waszych pytań i propozycji. Takie spotkanie planujemy po 20 lipca i zostaniecie Państwo o nim
powiadomieni.
Ostatnie miesiące zdominowane przez pandemię odbiły się na naszej społeczności.
Naszym priorytetem zawsze będzie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz pedagogów
Dystryktu 14. Mając to na uwadze misimy zdawać sobie sprawę róież z tego, że nasze plany i
inicjatywy musza koeegzystować z prawami, regulacjami oraz zalecaniami władz stanowych i
miejskich. Jako Dystrykt będziemy postępowali zgodnie z zalecaniami Kanclerza i władz
nowojorskiej oświaty wspólpracując z lokalnymi społęcznościami.
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W imieniu wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników Dystryktu 14 chciałabym
podziękować za Waszą cierpliwość i prosić o konstruktywną współpracę w najblizszych
tygodniach i miesiącach. Zapewniam Was, że dołożymy wszelkich starań, żeby nowy rok
szkolny był przede wszystkim bezpieczny i stał na wysokim akademickim poziomie.
W imieniu swoim moich współpracownikóchiałabym życzyć wszystkicm rodzicom i
opiekunom Dystryktu 14 spokojnego i zdrowego lata, a także dużo słońca i wypoczynku.
Możecie Państwo zawsze kontaktować się z nami przez pocztę elektroniczna. Czekamy na
Waasze pytania i pomysły.
Pozostaję z szacunkiem
Alicja Winnicki
Superintendent

