
Milne-Kelvin Grove School wiosna 2023 r
Dystrykt 91

Kluczowym elementem strategicznego planu Lockport District 91 jest zaangażowanie i informowanie naszej
społeczności. W ciągu ostatnich kilku lat przestawiliśmy się na narzędzia technologiczne, które usprawniają naszą
komunikację. Nasz system ParentSquare umożliwia ogółowi społeczeństwa przeglądanie postów informacyjnych,
które mają wpływ na całą społeczność D91 za pośrednictwem naszej strony internetowej, nawet jeśli nie masz
dziecka w naszych szkołach. System ten był kluczowym elementem zachęcającym do dwukierunkowej komunikacji
między szkołą a domem.

Szkoły Milne i Kelvin Grove koncentrują się również na angażowaniu interesariuszy w społeczność szkolną. W tym
roku byliśmy przytłoczeni liczbą rodziców pokojowych, wolontariuszy wydarzeń, pomocników biurowych, tajemniczych
czytelników, wspierających sportowców itp., którzy odpowiedzieli na nasze wezwanie do zaangażowania. Wykładowcy
i personel D91 wraz z naszą Radą ds. Edukacji doceniają rolę, jaką nasza społeczność i mieszkańcy odgrywają w
kształceniu uczniów Milne-Kelvin Grove District 91 i mają nadzieję na zbudowanie partnerstwa z członkami
społeczności i organizacjami w następnej fazie naszego planu.

Nasze szkolne zespoły kierownicze są aktywnie zaangażowane w planowanie ciągłego doskonalenia, a okręgowy
zespół administracyjny prowadzi kluczowe rozmowy związane z osiągnięciami uczniów, wsparciem
społeczno-emocjonalnym, obecnością oraz zaangażowaniem i przywództwem uczniów/społeczności. Zarówno plany
doskonalenia szkoły Kelvin Grove, jak i Milne Grove School są zgodne z tymi obszarami celów i przedstawiają
możliwe do wykonania kroki, aby zapewnić osiągnięcie celów. Zespoły na poziomie klas w obu szkołach wykorzystują
szeroką gamę danych uczniów, w tym oceny klas i klas, informacje z ankiet społeczno-emocjonalnych, wyniki
standaryzowanych testów i indywidualne postępy w osiąganiu standardów, aby zidentyfikować uczniów
potrzebujących wsparcia.

Podczas gdy pandemia spowodowała załamanie wielu dystryktów, nasi pracownicy skupili się na indywidualizacji
nauczania, aby wypełnić luki i zaplanować różnorodne potrzeby uczniów. Trwają programy śniadaniowe i korepetycje
mające na celu wspieranie uczniów o niskich dochodach i zagrożonych, a dystrykt z dumą oferuje dwa kolejne
ukierunkowane programy szkół letnich. Znaczące ulepszenie struktury społeczno-emocjonalnej i interwencyjnej nadal
zwiększa zaangażowanie naszego dystryktu w edukację całego dziecka w 2023 r. i później.

W ostatnich latach D91 zainwestował również w obszary programowe z nauk ścisłych, nauk społecznych, technologii,
wychowania fizycznego i uczenia się społeczno-emocjonalnego. Nadal głównym przedmiotem zainteresowania są
również sztuki językowe i matematyka; nasi nauczyciele są w pełni świadomi potrzeby wspierania silnych umiejętności
czytania, pisania i liczenia u każdego ucznia, aby wspierać ich ambicje i przyszłe sukcesy, niezależnie od ścieżki,
którą wybiorą dla siebie w wieku dorosłym. Zapewnienie, że uczniowie mają wielkie marzenia i stworzą dla siebie
przyszłą historię, pomaga zaszczepić wewnętrzną motywację, gdy nasi uczniowie stają się przyszłymi liderami tej
społeczności.

Lockport D91 z dumą służy społeczności Central Lockport i doceniamy historię i dumę z Hornet, które emanują z
naszych dzielnic. Aktywnie poszukujemy absolwentów i członków społeczności, którzy chcieliby się zaangażować lub
być regularnie informowani o działaniach i inicjatywach podejmowanych w Milne Grove i Kelvin Grove.

Wyślij wiadomość e-mail na adres superintendent@d91.net, aby otrzymywać comiesięczne informacje na
temat tablicy i inne wiadomości.



Modernizacje i naprawy obiektów od 2020 roku

Oprócz skupienia się na uczniach w klasie, ważne jest również, abyśmy skoncentrowali wysiłki na
bezpiecznym i zdrowym środowisku nauki, w którym nasi uczniowie mogliby się rozwijać. W ciągu ostatnich
kilku lat dystrykt skupił wysiłki zarówno na utrzymaniu, jak i aktualizacji różnych aspektów dzielnicy, aby były
bardziej efektywne ekonomicznie i miały pozytywny wpływ na przyszłe środowisko nauki dla naszych
uczniów.

Poniżej znajduje się lista napraw, wymian i modernizacji, które nie byłyby możliwe, gdyby dzielnica nie
wystąpiła o dotacje, które sfinansowały ponad 50% całkowitych kosztów całkowitych. Oszczędności nie
ograniczają się jednak tylko do środków pochodzących z dotacji, ale zostaną zrealizowane w kolejnych latach
dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, zmniejszeniu kosztów ogrzewania dzięki zwiększonej izolacji
od drzwi, okien i kotłów oraz zmniejszeniu kosztów w utrzymanie wszystkich tych elementów.

Oprócz ww. zrealizowanych projektów, mamy zaplanowane na lato 2023 r. również dwa projekty
ogólnopowiatowe, które są możliwe tylko dzięki dodatkowym środkom z dotacji. Koszty projektu
przedstawiono poniżej. Dystrykt pokryje tylko 26% kosztów dwóch projektów w oparciu o dotacje, które
zostały zabezpieczone.



DLACZEGO TERAZ? Pytanie do głosowania 4 kwietnia

● Podobnie jak w przypadku posiadania domu, w miarę jak dom się starzeje, często przeprowadza się
rutynową konserwację

wymiany, które należy wykonać, aby utrzymać bezpieczny i zdrowy dom. W Kelvin Grove, oryginał
konstrukcja została zbudowana w 1951 r., rozbudowy w 1958, 1965, 2000 r. Najnowszy dodatek, gimnazjum,
ma ponad dwadzieścia dwa lata. W Milne Grove (1969) główne biuro wymaga całkowitej przebudowy
zapewnić bezpieczniejsze wejście do budynku.

● W czerwcu 2022 r. Dystrykt 91 nawiązał współpracę z firmą architektoniczną DLA w celu
przeprowadzenia dziesięcioletniego badania bezpieczeństwa życia

oględziny i ocenę obiektów. Na podstawie tego raportu zidentyfikowano kilka kluczowych obszarów
ukończone w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat. Te wyniki obejmują kwestie bezpieczeństwa, zdrowie
i życie
Elementy bezpieczeństwa, elementy do regularnej konserwacji ze względu na „koniec okresu eksploatacji”
oraz elementy zidentyfikowane przez
architekt dzielnicy, którym trzeba będzie się zająć w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat.

● Na styczniowym posiedzeniu Rady Dystryktu 91, Kuratorium Oświaty głosowało za dodaniem pytania
dotyczącego

Karta do głosowania z 4 kwietnia, w której proszeni są podatnicy D91 o wsparcie obligacji o wartości 2,5
miliona dolarów
specjalnie używany do:

● zmienić, naprawić i wyposażyć istniejące obiekty Dystryktu w celu zwiększenia bezpieczeństwa
w obu
budynki szkolne

● wymienić części dachu w szkole Kelvin Grove
● poprawić dostępność zgodnie z amerykańską ustawą o niepełnosprawności w Milne Grove

School
● zainstalować systemy klimatyzacji centralnej w obu budynkach szkolnych
● dokonać ogólnych ulepszeń w obu budynkach szkolnych, aby zwiększyć możliwości

edukacyjne

● Pytanie do głosowania z 4 kwietnia dotyczy podatników zatwierdzenia obligacji o wartości 2,5 miliona
dolarów

zastąpić dotychczasową wpłatę obligacji z dodatku do gimnazjum, który ma być spłacony w tym roku. Przez
zastępując obecną płatność obligacji, nie byłoby podwyżki podatków (od Okręgu Szkolnego 91) i
wpływy z obligacji sfinansują wymienione powyżej projekty. Obligacja miała być spłacona za siedem lat,
z płatnością końcową w roku 2031. Poniżej znajduje się przykładowe pytanie do głosowania:



Kopia OFICJALNEGO GŁOSOWANIA

PROPOZYCJA DO WYDANIA

SZKOŁA 2 500 000 $

Milne-Kelvin School District 91 Dr Kathleen Wilkey, Kurator

ZARZĄD EDUKACJI

Laura Garrett, prezes

Courtney Oxley-Turner, wiceprezes

Daniel Dorion

Jennifer Fracaro

Kathy Gallagher

Dawid Lee

Estella Rodriguez



LOKALNY POCZTOWY LOCKPORT KLIENTA, IL 60441

Połącz się z D91 w mediach społecznościowych

Dom Hornetów

Okręg szkolny Lockport 91

808 Adams Street Lockport, IL 60441 815-838-0737 www.d91.net

Jesteśmy dumni z D91

Wczesne głosowanie rozpoczyna się 20 marca 2023 r

http://www.d91.net/ballot-question.html

TĘ PRZESYŁKĘ MOGŁO OTRZYMAĆ POPRZEZ BŁĄD Z POWODU WYSYŁANIA BEZPOŚREDNIEGO. JEŚLI
TAK, PROSZĘ O ZWROT.

http://www.d91.net/ballot-question.html


BUDOWANIE WIĘZI


