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23 березня 2020 року 
  
Сімейство вовчих пакетів, 
  
Це ваша горда віртуальна директорка пані Спенсер. Я сподіваюся, що це повідомлення знайде 
вас у хорошому настрої та в хорошому здоров’ї! Пора почати ТИЖДЕНЬ 2 з Дистан Ce / 
віртуального навчання і роботи.  Наші сподівання на СИЛУ 2 ТИЖДЕННЯ - ПЕРЕРАБОТКА ТА 
РОБОТА H ARD.  Залишайтеся сильними, завжди залишатися на зв'язку, по- , як і раніше т про 
відточувати свої навички вовчої зграї. Я сподіваюся, що це спілкування зменшує тягар намагань 
залишатися на зв’язку в цей складний час. Вчителі будуть спілкуватися з сім’ями 2x на тиждень 
електронною поштою.  Ваша родина для нас важлива , бережіть !     
  
Ось що НЕОБХІДНО ЗНАТИ для ТИЖДЕНЯ 23.03.20 :     
  
  
2 тиждень: 3/23 - 
3/27 

 Домашні команди та команди підтримки студентів: Почніть 
планову комунікацію з родинами. 
 Sc holars (середні і вища школа): Продовжувати роботу по 
школі на будинок практики пакетів навчання і розширення 
діяльність 

 Викладачі за факультативами: надсилайте щотижневі 
електронні листи сім’ям по середах та п’ятницях 

  

  

Понеділок Вівторок Середа  Четвер П’ятниця   

Електронна адреса від основного 
до сімейного - реєстрація 

* Потрібно знати 

      Електронна пошта 
від головного до 
сім'ї - виїзд 

* Потрібно знати 

  

  

  

  

Електронна пошта 
від головного персоналу - 
реєстрація   
* Потрібно знати 

        

  

Команди будинків підключаються до сімей - 2 рази на тиждень електронною поштою 

  
Факультативні Вчителі підключення по електронній пошті F amilies - Fun діяльності 
послані сімей по електронній пошті щосереди та щоп'ятниці     
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Сімейні реєстрації персоналу, що здійснюються службою підтримки студентів, - постійні 
та за потребою залежно від потреб наших сімей 

  

  
  
Цього тижня для людей похилого віку відбудеться реєстрація пані Сімс, пані Сари чи пані 
Бенітес! ВСІ старші реєстрації повинні бути завершені до 25.03.20. 
  
Підтримка зв’язку та спілкування є найважливішим пріоритетом! Незважаючи на те, що ви не 
вдома, турбота про потреби пакету є надзвичайно важливою! Будь ласка, надішліть електронну 
пошту chspence@fwps.org або jciotta@fwps.org або iacton@fwps.org, якщо у вас виникли якісь 
питання або проблеми! Ми тут, щоб підтримати!        
  
Все Best To You, 
  

Крістіна Спенсер 
Гордий головний TAF @ SGH 6-12 
chspence@fwps.org 
Освіта - паспорт майбутнього, бо завтра належить тим, хто сьогодні до нього готується. ~ Малком X  
Що відбувається з відкладеним сном? ~ Ленґстон Х'юз   
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