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February 16, 2022

Dear SD81 Families:

Yesterday the Joint Committee on Administrative Rules legislative panel voted to suspend the
Illinois Department of Public Health’s state mandate on COVID mitigation measures for public or
private  K-12 schools, as IDPH’s rules officially expired and no longer apply.  While School Code
affords districts broad authority to adopt rules governing students and staff, at this time, it is in
the best interest of District 81 to make changes to our mitigation efforts.

The following rules will be in place effective tomorrow, February 17, 2022:
● Masks are recommended, but not required, for all students, staff and visitors.
● Masks will still be required on buses due to the federal CDC order.
● Students who test positive for COVID will be required to isolate and will be

excluded from school.
● District 81 will continue following Leyden Area Athletic Conferences protocols

regarding sports and activities.

Please make sure you are monitoring your child’s health and keep them home if they are not
feeling well.

Each family will have different feelings and opinions regarding this change. Regardless of your
own decision about masking, it is so important that we respect each other’s decisions and
treat one another with kindness. Please discuss with your child that the choice to mask or not
to mask is a personal one, and others should not be blamed, shamed or questioned for their
choice. We will not tolerate disrespectful behavior of any kind.

It is critical now more than ever that we work together to keep our schools open and the focus
on educating our students. We will communicate further developments as they arise. Thank you
for your continued support and patience.

Respectfully,

Dr. Kimberly Boryszewski, Superintendent of Schools



16-ego Lutego, 2022

Drogie Rodziny SD81:

Wczoraj panel legislacyjny Wspólnego Komitetu ds. Zasad Administracyjnych głosował za
zawieszeniem mandatu stanowego Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois w zakresie
środków łagodzących COVID w publicznych lub prywatnych szkołach podstawowych i średnich,
ponieważ przepisy IDPH oficjalnie wygasły i nie mają już zastosowania. Chociaż Kodeks Szkolny
daje dystryktom szerokie uprawnienia do przyjmowania zasad dotyczących uczniów i personelu,
obecnie w najlepszym interesie Dystryktu 81 jest wprowadzenie zmian w naszych działaniach
łagodzących skutki.

Następujące zasady będą obowiązywać od jutra, 17 lutego 2022 r.:
● Maski są zalecane, ale nie wymagane, dla wszystkich uczniów, personelu i

odwiedzających.
● Maski będą nadal wymagane w autobusach ze względu na federalne zarządzenie

CDC.
● Uczniowie, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na COVID, będą musieli

odizolować się i zostaną wykluczeni ze szkoły.
● Dystrykt 81 będzie nadal postępować zgodnie z protokołami konferencji

lekkoatletycznych w Leyden Area w zakresie sportu i zajęć.

Prosze upewnij się, że monitorujesz zdrowie swojego dziecka i trzymaj je w domu, jeśli nie czuje
się dobrze.
Każda rodzina będzie miała inne odczucia i opinie dotyczące tej zmiany. Niezależnie od własnej
decyzji o maskowaniu, tak ważne jest, abyśmy szanowali swoje decyzje i traktowali się nawzajem
z życzliwością. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem, że wybór maskowania lub nie maskowania jest
osobistym wyborem, a innych nie należy obwiniać, zawstydzać ani kwestionować za swój wybór.
Nie będziemy tolerować żadnego rodzaju lekceważącego zachowania. Obecnie, bardziej niż
kiedykolwiek, niezwykle ważne jest, abyśmy wspólnie pracowali nad utrzymaniem otwartości
naszych szkół i skupieniem się na kształceniu naszych uczniów. Będziemy informować o dalszych
wydarzeniach w miarę ich pojawiania się. Dziękuję za nieustające wsparcie i cierpliwość.
Z szacunkiem,

Dr. Kimberly Boryszewski, Kurator Oświaty



Dr. Kimberly Boryszewski

Superintendent
9760 Soreng Avenue

Schiller Park, Illinois 60176
(847) 671-1816   FAX (847) 671-1872

www.sd81.org

Febrero 16, 2022

Estimadas familias de SD81:

Ayer, el panel legislativo del Comité Conjunto de Reglas Administrativas votó para suspender el mandato estatal del
Departamento de Salud Pública de Illinois sobre las medidas de mitigación de COVID para las escuelas K-12 públicas o
privadas, ya que las reglas de IDPH expiraron oficialmente y ya no se aplican. Si bien el Código Escolar otorga a los
distritos una amplia autoridad para adoptar reglas que rigen a los estudiantes y al personal, en este momento, lo
mejor para el Distrito 81 es hacer cambios en nuestros esfuerzos de mitigación.

Las siguientes reglas estarán vigentes a partir de mañana, 17 de Febrero del 2022:

● Se recomiendan máscaras, pero no son obligatorias, para todos los estudiantes, el personal y los
visitantes.

● Aún se requerirán máscaras en los autobuses debido a la orden federal de los CDC.
● Los estudiantes que den positivo por COVID deberán aislarse y serán excluidos de la escuela.
● El Distrito 81 continuará siguiendo los protocolos de las Conferencias Atléticas del Área de Leyden con

respecto a deportes y actividades.

Por favor asegúrese de estar monitoreando la salud de su hijo/s y manténgalos en casa si no se sienten bien.

Cada familia tendrá diferentes sentimientos y opiniones con respecto a este cambio. Independientemente de su
propia decisión sobre el uso de máscaras, es muy importante que respetemos las decisiones de los demás y nos
tratemos con amabilidad. Por favor hable con su hijo de que la elección de enmascarar o no enmascarar es personal,
y no se debe culpar, avergonzar o cuestionar a otros por su elección. No toleraremos ningún tipo de comportamiento
irrespetuoso.

Es fundamental ahora más que nunca que trabajemos juntos para mantener nuestras escuelas abiertas y el enfoque
en la educación de nuestros estudiantes. Comunicaremos más desarrollos a medida que surjan. Gracias por su
continuo apoyo y paciencia.

Respetuosamente,

Dra. Kimberly Boryszewski, Superintendente de Escuelas
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