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District 62: Pracujemy razem 

Szanowna Społeczności District 62! 
 

Myśląc o tym, co chcieliśmy podkreślić w 
oczekiwaniu na kwietniowe wydanie naszego e- 
biuletynu NewsBits, zdaliśmy sobie sprawę, że nie 
działamy w normalnych warunkach. Podczas gdy 
codziennie witano nas przykrymi wiadomościami i 
niepewnymi aktualizacjami, bardzo poruszyło mnie 
dobro, które ujrzałem pośród naszej uczącej się 
społeczności District 62. 

 
Miesiąc marzec oznaczał początek naszej „nowej 
normalności”. W ciągu kilku dni zmobilizowaliśmy 
się jako dzielnica i upewniliśmy się, że nasi 
uczniowie mają dostęp do urządzenia, dzięki 
któremu mogli się zaangażować w pracę na 
platformie zdalnej nauki. 

 
Jestem bardzo dumny z tego, że nasz dział 
technologiczny tak szybko pracuje nad tym, by 
wspierać dzieci. W tym samym czasie nasz dział 
usług instruktażowych i dział usług dla uczniów 
współpracował z ich zespołami, aby zapewnić, że 
plan nauki jest dostępny dla uczniów zarówno z 
poziomu programu nauczania, jak i z poziomu 
emocji społecznych – ze świadomością, 

że nie dysponujemy podręcznikiem, którym 
moglibyśmy się wspierać, przechodząc po raz 
pierwszy w życiu przez ten światowy kryzys. 

 
Byłem również bardzo wzruszony, widząc 
wolontariuszy, którzy pojawili się na miejscu, gdy 
skupiliśmy się na dystrybucji żywności dla naszych 
rodzin, która rozpoczęła się 
w połowie marca. Zdecydowanie „potrzeba całej 
wioski”, przy okazji dziękuję więc naszym członkom 
zarządu, pracownikom i członkom społeczności, 
którzy poświęcili swój czas na dystrybucję 
żywności dla naszych rodzin przy wsparciu Arbor 
Management. Ponadto 
dziękuję Maine Township High School District 207 
za współpracę z nami w celu zapewnienia 
rodzinom dostępu do żywności każdego dnia. 
Mamy również 
szczęście, że 
otrzymaliśmy 
wsparcie od 
społeczności 
Rosemont 
Dział bezpieczeństwa, w którym koncentrujemy się 
na karmieniu rodzin z Orchard Place w Barry 
Recreational Center. Pozostajemy w stałej 
łączności z sąsiednimi dzielnicami szkolnymi, 
lokalną policją i strażą pożarną, oferując sobie 
nawzajem wsparcie i pomoc, kiedy tego najbardziej 
potrzebujemy. 

 
Nasz personel bardzo tęskni za naszymi uczniami. 
Widziałem, jak nasi pracownicy wsiadają do 
samochodów i jeżdżą po okolicy, aby życzyć 
naszym uczniom i rodzinom powodzenia, co 
podniosło na duchu tak wiele osób w naszej 
społeczności. 

Czy wiesz, że... 
District 62 dystrybuuje 
codziennie średnio około 1200 
posiłków dla rodzin. 
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Nagrano i udostępniono rodzinom filmy pełne przesłań dotyczących 
nadziei, troski i współczucia. Nasi nauczyciele łączą się z uczniami 
wirtualnie, a nasi dyrektorzy pracują bardzo ciężko, aby upewnić się, 
że potrzeby naszych pracowników i uczniów zostały zaspokojone. 
Nasz zespół operacyjny i konserwatorski sumiennie dba o utrzymanie 
czystości w szkołach, salach lekcyjnych i budynkach, jednocześnie 
wspierając działania związane z dystrybucją żywności. 

 
Chciałbym również przyznać, że choć nasz plan strategiczny może 
dziś wyglądać nieco inaczej, jeśli chodzi o nasz cel sprzed 6 tygodni, 

wszystko, co robimy, koncentruje się 
wokół naszych pięciu celów. 
Ze względu na to, że koncentrujemy 
się na nauce uczniów ze wsparciem, 
które zapewniamy poprzez zdalną 
naukę (Cel 1) zapewniamy naszym 
uczniom zasoby, których potrzebują 
(Cel 2), wspieramy personel w tych 
niepewnych czasach (Cel 3) 
i pomagamy rodzinom poprzez 
zapewnianie posiłków i artykułów 
pierwszej potrzeby z niewielką 
pomocą naszych przyjaciół 

w społeczności (Cel 4), aby upewnić się, że dzielnica ma to, czego 
potrzebuje do działania i funkcjonowania nawet w tych niepewnych 
czasach (Cel 5). 

 
Choć jest to sytuacja tymczasowa, to jednak jest to nasza dzisiejsza 
rzeczywistość. Zdałem sobie sprawę, że w tych niepewnych czasach 
łatwo jest skupić się na negatywach, dlatego też chcieliśmy celowo 
podzielić się dobrem, które dostrzegliśmy w całej naszej niezwykłej 
dzielnicy szkolnej. Będę nadal promować dobro, które dzieje się w 
District 62, ponieważ uważam, że pozytywna energia jest zaraźliwa. 
Jesteśmy tu dzisiaj i zawsze, pracujemy razem, aby wspierać uczniów, 
którym służymy. Jest to dla nas zaszczyt i przywilej oraz pozostaniemy 
stałym elementem naszej społeczności. Czekam z niecierpliwością na 
dzień, w którym będę mógł osobiście podziękować wszystkim za ich 
wysiłek. Wiem, że ten dzień nadejdzie. Ale na razie dziękuję 
wszystkim, z bliska i z daleka, za wspólną pracę na rzecz dzieci i 
rodzin z District 62. 

 
 

Z poważaniem 
 

Paul E. Hertel, Ed.D. 
Kurator szkolny 
#62workingtogether 

Cele planu 
strategicznego 

Cel 1: Rozwój i osiągnięcia uczniów 
Zaangażowanie wszystkich uczniów w 
naukę, która prowadzi do rozwoju 
akademickiego, osiągnięć i gotowości 
do nauki w szkole średniej, college’u, w 
trakcie kariery i w życiu 

 
Cel 2: Środowisko nauki 
Zapewnienie każdemu uczniowi 
osobistego wsparcia w rozwijaniu 
umiejętności i pewności siebie, aby 
mógł być samowystarczalnym. 

 
Cel 3: Środowisko pracy 
Zapewnienie osobistego wsparcia dla 
każdego pracownika, aby mógł rozwinąć 
umiejętności i pewność siebie, aby 
mógł być innowacyjnym, wzorowym i 
wizjonerskim liderem w dzielnicy 
i w swoim zawodzie. 

 
Cel 4: Powiązania rodzinne i 
wspólnotowe 
Zaangażowanie rodzin i społeczności 
lokalnej jako partnerów we wspieraniu 
sukcesu uczniów. 

 
Cel 5: Zasoby 
Efektywne, wydajne i sprawiedliwe 
zarządzanie obiektami w dzielnicy i 
zasobami finansowymi. 

Bądź na bierząco 
Odwiedź naszą witrynę pod 
adresem www.d62.org, aby 
być na bieżąco z komunikacją, 
wiadomościami na temat 
zdalnej nauki i zasobami 
dla rodzin. 
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Pracujemy razem: Historie z D62 

• Trzy okrzyki radości dla Shannon Olander, która 
pracuje w programie opieki przed i po szkole w dzielnicy, 

znanym pod nazwą SPARK. 
Obecnie jest zajęta szyciem 
maseczek dla pracowników 
służby zdrowia. 

• Po jednym dniu dystrybucji 
żywności w Ośrodku 
Wypoczynkowym Barry'ego, 
rodziny i społeczność 
z Orchard Place połączyły 
się ze sobą. 

W połowie marca wolontariusze z Algonquin Middle 
School i Orchard Place pomogli wydać około 200 
posiłków. 
Ruch rozrósł się i tydzień 
po przerwie wiosennej 
pracownicy i rodziny 
z Orchard Place 
skoordynowali odbiór 
60 posiłków, aby 
przywieźć je z powrotem 
do Rosemont dla rodzin 
bez dostępu do transportu. 
Dzięki wsparciu ze strony Departamentu 
Bezpieczeństwa Publicznego Rosemont, 
odbiór około 200 posiłków trwał przez cały kwiecień. 

 
 

• South Elementary School's 
Parent Teacher Organization 
przekazała pracownikom służby 
zdrowia 120 gogli ochronnych. 

 
District 62 – przypisy dotyczące 
Fundacji Edukacyjnej 

Dziękuję członkom wspólnoty District 62. 
Członkowie Zarządu Fundacji District 62 pragną 
podziękować naszym sympatykom i mecenasom, 
którzy wzięli udział w corocznej zbiórce funduszy 6 
marca. Tegorocznym tematem było „marcowe 
szaleństwo”. Motyw sportowy doprowadził do 
wytworzenia różnorodnych strojów noszonych 
przez uczestników oddających hołd różnym 
szkołom wyższym i uniwersytetom w całym kraju. 
Uczestnicy uczestniczyli w wieczorze ciekawostek 
i innych gier mających na celu zebranie pieniędzy 
na rzecz Fundacji District 62. Impreza odbyła się 
w Café la Cave, znanej z pysznego jedzenia 
i nienagannej obsługi. Cicha aukcja zakończyła się 
zgromadzeniem przedmiotów, które zostały 
przekazane przez członków społeczności 
i przedsiębiorstwa, jak również personel District 62 i 
Organizacji Nauczycieli-Rodziców. 

 
Wielkie dzięki dla naszych sponsorów: Village Bank 
and Trust, Franczek P.C., R.C. Wahl Jewelers, 
Maxine Hubbard i Burke & Sue Oehrlein. Fundacja 
nadal cieszy się entuzjastycznym wsparciem 
i hojnością społeczności. Od chwili jej założenia 
w 2001 roku, Fundacja zebrała setki tysięcy 
dolarów na dotacje i programy edukacyjne w celu 
wsparcia pracowników i uczniów District 62. 

 
Dziękuję za wsparcie ważnej pracy Fundacji District 
62. Pragniemy nadal wspierać edukatorów z District 
62, poprawiając w ten sposób życie uczniów, 
których uczą. Więcej informacji na temat Fundacji 
można znaleźć na naszej stronie internetowej pod 
adresem www.d62foundation.com 

 
 
 
 
 
 

 

Czy wiesz że... 
Każdy uczeń District 62 otrzymał urządzenie 
wspierające naukę w oczekiwaniu na nakaz 
gubernatora Pritzkera o konieczności przebywania 
w domu. Materiały do nauki zdalnej o standardach 
nauczania na poziomie klasy są wysyłane co 
tydzień do domu dla tych uczniów, którzy nie mają 
dostępu do sieci Wi-Fi. Nauczyciele codziennie 
rozmawiają przez telefon, aby wspierać rodziny. 
District 62 uruchomił sieć Wi-Fi na każdym 
szkolnym parkingu i zapewnił hot spoty dla 
każdego domu w potrzebie. 

http://www.d62foundation.com/

