
As educational costs have increased, thanks to the needs of our students and additional state mandates, we 
have re-prioritized our spending to invest as much as possible into our children’s futures. We have worked 
diligently to balance the district’s budget. By reducing spending in other areas, we have invested in better 
services to students and facility upgrades.

This leads to a pivotal moment in our school district. With our buildings aging, including two elementary 
schools nearing 100 years old, we will need to spend significant resources to:

- Address Urgent Safety and Infrastructure Needs
- Enhance Security and Keep Our Children Safe
- Implement 21st Century Learning 
- Increase Green and Indoor Space for Athletic Activities 

And we need to accomplish this while our district’s resources are stretched thin due to the rising costs of 
education.

We have launched formal community engagement efforts that will be conducted throughout 2019 to develop a 
community-driven plan for our schools. This extensive, year-long collaboration will ensure that our final plan 
is fair, fiscally-responsible, and reflective of the wishes of our community.

We encourage you to participate in this important process. We look forward to collaborating with you!

Wednesday, May 1st at 6pm 
● John Mills Elementary Library  
● 2824 N 76th Ave, Elmwood Park

Saturday, May 4th at 10am
● Elmwood Elementary Library 
● 2319 N 76th Ave, Elmwood Park

Tuesday, May 14th at 6pm
● Elmwood Park High School 

Library
● 8201 W Fullerton Ave, Elmwood 

Park

Please join us at any of these collaborative discussions:

Elmwood Park District 401 is looking to the community 
to guide us as we determine the path forward for 

our schools.



Wraz ze wzrostem kosztów edukacyjnych, spowodowanymi potrzebami naszych studentów i dodatkowymi 
mandatami stanowymi, ponownie ustaliliśmy priorytety naszych wydatków, tak aby inwestować jak najwięcej w 
przyszłość naszych dzieci. Pracowaliśmy starannie, aby zrównoważyć budżet okręgu szkolnego, w tym obcinając 
wydatki w wysokości ponad 1 miliona dolarów w samym 2018 roku. Ograniczając wydatki w innych dziedzinach, 
zainwestowaliśmy w lepsze usługi dla studentów i modernizacje obiektów.

Prowadzi to do kluczowego momentu w naszym okręgu szkolnym. Z powodu starzejących się budynków, w 
tym dwóch szkół podstawowych zbliżających się do 100 lat, będziemy musieli przeznaczyć znaczne środki na:

- Zajęcie się pilnymi potrzebami bezpieczeństwa i infrastruktury
- Wzmocnienie zabezpieczeń i zapewnienie bezpieczeństwa naszym dzieciom
- Realizację programu Nauki XXI-go Wieku
- Zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej przestrzeni na zajęcia sportowe

A musimy to osiągnąć, podczas gdy zasoby naszego okręgu są ograniczone z powodu rosnących kosztów 
edukacji.

Rozpoczęliśmy formalne starania na rzecz zaangażowania społeczności w opracowaniu planu dla naszych szkół, 
które będą prowadzone przez cały rok 2019. Ta rozległa, całoroczna współpraca zapewni, że nasz ostateczny 
plan będzie sprawiedliwy, odpowiedzialny finansowo i będzie odzwierciedlał wolę naszej społeczności.

Zachęcamy do udziału w tym ważnym procesie. Czekamy na współpracę z Tobą!

Środa, 1 maja o 18:00
● Biblioteka szkoły podstawowej John 

Mills
● 2824 N 76th Ave, Elmwood Park

Sobota, 4 maja o 10 rano
● Biblioteka szkoły podstawowej 

Elmwood
● 2319 N 76th Ave, Elmwood Park

Wtorek, 14 maja o 18:00
● Biblioteka szkoły średniej Elmwood 

Park
● (8201 W Fullerton Ave, Elmwood Park)

Prosimy o dołączenie do nas podczas którejkolwiek z tych wspólnych dyskusji:

Okręg Szkolny 401 zwraca się do społeczności, 
w celu ukierunkowania nas

podczas gdy określamy ścieżkę rozwoju 
naszych szkół.

Potrzebujemy 

Cię



A medida que los costos educativos se han aumentado, gracias a las necesidades de nuestros estudiantes y los 
mandatos estatales adicionales, hemos vuelto a priorizar nuestros gastos para invertir lo que más sea posible en 
el futuro de nuestros hijos. Hemos trabajado diligentemente para equilibrar el presupuesto del distrito, incluso 
recortando más de $1 millón en gastos solo en 2018. Al reducir el gasto en otras áreas, hemos invertido nuestro 
dinero en mejores servicios para estudiantes y mejoras de edificios.

Esto nos lleva a un momento crucial en nuestro distrito escolar. Con el envejecimiento de nuestros edificios, 
tomando en cuenta que las dos escuelas primarias se acercan a los 100 años, tendremos que gastar recursos 
significativos para:

- Abordar las necesidades urgentes de seguridad e infraestructura
- Mejorar la seguridad y mantener a nuestros niños seguros
- Implementar el aprendizaje del siglo XXI 
- Aumentar el espacio verde e interior para actividades atléticas

Y debemos lograr esto mientras los recursos de nuestro distrito se agotan debido al aumento de los 
costos de la educación.

Hemos creado esfuerzos formales de participación comunitaria que se llevarán a cabo a lo largo de 2019 para 
desarrollar un plan impulsado por la comunidad para nuestras escuelas. Esta extensa colaboración de un año de 
duración asegurará que nuestro plan final sea justo, fiscalmente responsable y que refleje los deseos de nuestra 
comunidad.

Le animamos a participar en este importante proceso. Esperamos poder colaborar con usted!

Miercoles, 1 de mayo a las 6pm
● Biblioteca de John Mills Elementary
● 2824 N 76th Ave, Elmwood Park

Sabado, 4 de mayo a las 10am
● Biblioteca de Elmwood Elementary
● 2319 N 76th Ave, Elmwood Park

Martes, 14 de mayo a las 6pm
● Biblioteca de Elmwood Park High 

School
● 8201 W Fullerton Ave, Elmwood 

Park

Por favor participe en cualquiera de estas discusiones de colaboración:

Elmwood Park Distrito 401 busca la ayuda de la 
comunidad para guiarnos mientras determinamos el 

camino a seguir para nuestras escuelas

TE

NECESITAMOS!




