NewsBits
Styczeń 2020 r
Wkrótce rozpoczęcie
internetowego procesu rekrutacji w
Irokeskiej Szkole Środowiskowej
Irokeska Szkoła Środowiskowa wprowadzi
internetowy formularz zgłoszeniowy podczas
rekrutacji uczniów na rok szkolny 2020/2021.
Internetowe aplikacje będzie można przesyłać od
4 lutego do 15 kwietnia.

w jego optymalizacji i zwiększeniu wydajności
dla naszych rodzin — powiedziała dyrektor
szkoły, Kelly Krueger. — Doceniamy cierpliwość
i zrozumienie ze strony rodziców. Cieszymy się
na powitanie nowych klas w przyszłym roku.
Irokeska Szkoła Środowiskowa to publiczna
szkoła podstawowa działająca cały rok (na
zasadzie zrównoważonego kalendarza), ucząca
dzieci od przedszkola do 8. klasy, do której
uczęszcza 485 uczniów.

Do 15 maja rodzice otrzymają informację, czy ich
dziecko zostało przyjęte do Irokeskiej Szkoły
Środowiskowej na rok szkolny 2020/2021.
Zapisy będą nadal przeprowadzane w oparciu o
ograniczoną liczbę miejsc w klasach. Dodatkowo
dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do
szkoły, będą mieli pierwszeństwo.
Jeśli rodzice chcą, aby ich dziecko wzięło udział w
irokeskiej loterii przedszkolnej, powinni przesłać
wniosek online. Co więcej, dzieci rozpoczynające
naukę w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021
będą musiały zarejestrować się w swojej szkole
rejonowej, odpowiedniej dla ich adresu domowego.
Zapisy do przedszkola dla nowych uczniów z
Okręgu 62 odbędą się 4 lutego od godziny 16:30
do 19:30.
— Z radością wprowadzamy nową platformę
rekrutacyjną w procesie zapisów do Irokeskiej
Szkoły Środowiskowej, która ma pomóc
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Daj nam znać
Mamy nadzieję, że czytelnikom podoba się zimowe
wydanie NewsBits. Jak zawsze chętnie wysłuchamy
Waszej opinii. Prosimy o przesłanie opinii w formie
wiadomości elektronicznej do dyrektor ds. relacji w
społeczności, Jennifer Tempest Bova: bovaj@d62
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Donald Jones mianowany dyrektorem Algonkińskiej Szkoły Średniej
16 grudnia podczas zebrania Rady Edukacji weteran szkolnictwa Donald Jones został
mianowany następnym dyrektorem Algonkińskiej Szkoły Średniej.
— Z wdzięcznością i radością dołączę do zespołu w szkołach w Algonquin i Okręgu 62
— powiedział Jones. — Nie mogę się doczekać spotkania z pracownikami, uczniami i
rodzicami oraz rozpoczęcia pracy.
Jones oficjalnie rozpocznie pracę 1 sierpnia.
— Witamy Dona Jonesa w zespole Okręgu 62 i z radością oczekujemy na jego pracę
tej jesieni — powiedział kurator, dr Paul E. Hertel. — Pan Jones to oddany pedagog, który z zaangażowaniem
wspiera uczniów naszej szkoły średniej, zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi. Pokora czyni z
niego bezinteresownego przywódcę, dlatego jego obecność na pewno zostanie w naszej szkole zauważona.
Obecnie Jones drugi rok pracuje w szkole średniej im. George’a Washingtona w Lyons, w stanie Illinois.
Zanim został dyrektorem, pracował jako asystent dyrektora, koordynator edukacji specjalnej i nauczyciel
specjalny.
— Mimo że oficjalnie rozpoczynam pracę dopiero 1 sierpnia, spotkam się z pracownikami oraz rodzicami
zarówno wiosną, jak i latem, abyśmy mogli jesienią, kiedy uczniowie rozpoczną naukę, od razu zabrać się do
pracy — powiedział Jones.
Don mieszka w Evergreen Park wraz ze swoją żoną Laurą i dwiema córeczkami.

Dr Kermit Blakley mianowany dyrektorem szkoły średniej Chippewa
16 grudnia podczas zebrania Rady Edukacji dr Kermit Blakley, posiadający ponad 15letnie doświadczenie w edukacji, został mianowany następnym Dyrektorem Szkoły
Średniej Chippewa. Dr Blakley zastąpi Johna Swansona, który przejdzie na emeryturę
pod koniec tego roku szkolnego po 13 latach pracy w Okręgu 62.
Dr Blakley oficjalnie rozpocznie pracę 1 sierpnia.
— Z radością dołączam do wspaniałego zespołu liderów i personelu w Okręgu 62 —
powiedział dr Blakley. — Nie mogę się doczekać spotkania z uczniami, rodzicami i
pracownikami i chcę jak najlepiej przysłużyć się Szkole Średniej Chippewa, Okręgowi 62
oraz społeczności Des Plaines.
Dr Blakley jest obecnie dyrektorem w szkole średniej MacArthur w Berkeley. Karierę nauczycielską rozpoczął
jako nauczyciel matematyki i fizyki w Harbor Academy w ramach regionalnego programu bezpiecznych szkół
West 40. Przez pięć lat był wówczas dyrektorem w alternatywnym liceum w Harbor, a jego praca polegała na
nauce emocji społecznych, tworzeniu relacji oraz nauczaniu.
— Z radością powitamy dra Blakley’a w szkole średniej Chippewa jesienią — powiedział dr Hertel. — Dr Blakley
posiada szerokie doświadczenie w edukacji: od tworzenia programów nauczania aż po zbieranie danych i naukę
zachowań społecznych oraz emocji. Będzie stanowił wspaniałe dopełnienie społeczności szkolnej Chippewa.
Doktor oraz jego żona, Antrila, mają czworo dzieci: Kiarę (29), JaDontę (25), Alexis (22) oraz Devina (19).
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Uwaga
Oddział policji Des Plaines poszukuje osób, które będą
pomagały w przechodzeniu przez ulicę. Wynagrodzenie
wynosi 15,00 USD na godzinę.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z
funkcjonariuszem Heidkampem pod numerem telefonu
(847) 391 5498 lub o kliknięcie poniższego linka:
https://www.governmentjobs.com/careers/desplaines

FinanceBits
Rada Edukacji pobrała podatek za rok 2019 w
kwocie 76 001 000 USD. Wzrost w stosunku do
poprzedniego roku wyniósł 6,56% i wynika ze
wzrostu wskaźnika CPI-U (ang. Wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w aglomeracji
miejskiej) o 1,9% oraz przewidywanego wzrostu
liczby mieszkań w Okręgu. Należy zauważyć, że
podatnicy istniejących nieruchomości w Okręgu
zaobserwują wzrost o ok. 1,9%.
16 grudnia, przed głosowaniem Rady w spawie
ostatecznego ustalenia podatku, odbyło się
publiczne posiedzenie.

Notatki Fundacji
Edukacyjnej Okręgu 62
Zapisz datę: 6 marca Fundacja Okręgu 62
będzie gospodarzem swojego corocznego
wydarzenia zbierania funduszy w czasie
wieczoru pełnego jedzenia, zabawy i
zbierania środków. Coroczna uroczystość
odbędzie się w godzinach od 18:00 do 22:30
w Cafe la Cave. Koszt: 60 USD za bilet.
Gratulacje dla zwycięzców tegorocznych
stypendiów O62. Tej jesieni do pracowników
Okręgu 62 trafiło ponad 28 000 USD.
Misja Fundacji polega na wzbogaceniu i
usprawnieniu środowiska nauczania
uczniów Okręgu 62. W tym duchu
przyznawane fundusze zostaną wydane na
wycieczki, materiały STEM/dla robotów/
Maker Space, kluby lunchowe i pozaszkolne
dla uczniów, rozwój muzyczny / instrumenty
muzyczne, wizyty autorskie i wiele, wiele
innych. Rosnące wsparcie społeczności i
dalsze, hojne wsparcie członków kadry
Okręgu 62 pozwolą Fundacji nadal
kontynuować jej misję wspierania i
wzbogacania życia edukacyjnego uczniów
Okręgu 62.
Zarząd Fundacji ma nadzieję na pozyskanie
dodatkowego wsparcia i nowych członków.
Aby uzyskać więcej informacji w sprawie
wspierania Fundacji Okręgu 62, odwiedź:
www.d62foundation.com

Rejestracja do przedszkola:
Zapisz datę
Rejestracja do przedszkola odbędzie się 4 lutego od
godziny 16:30 do 19:30.
Aby zarejestrować dziecko, rodzice powinni udać się
do swojej szkoły rejonowej. Przedszkolaki, które
rozpoczną rok szkolny 2020/2021 w Okręgu 62 1
września 2020 roku muszą mieć ukończone 5 lat.
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