30 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! Це початок ТИЖДЕНИ 3 дистанційного / віртуального
навчання та роботи! Ми очікуємо, що МОЖЛИВОСТІ НА ТИЖДЕНЬ 3 - ВЛАСНІСТЬ ! Я
сподіваюсь , що всі вчені належать своїй ролі як учнів та членів сімейної команди, коли вони працюють
над тим, щоб перетворитись на нову норму навчання та життя. Як я вже згадував минулого тижня, ви
продовжуватимете отримувати інформацію від мене двічі на тиждень, продовжуючи прагнути
обслуговувати ВСІХ науковців та родин. Ви також будете продовжувати отримувати інформацію від своїх
вчителів двічі на тиждень . Будь ласка, дивіться наш план зв’язку
нижче.
Якщо вам потрібна інформація чи ресурси, ви також можете зайти на веб-сайт нашої школи. TAF
@ SGH: https://www.fwps.org/saghalie
І нарешті, не соромтеся надіслати нам електронний лист безпосередньо, якщо вам потрібна
підтримка! Наша мета - залучати вас до регулярного та постійного спілкування та відповідати вашим
потребам у цей складний час. Ваша родина для нас важлива !
Піклуватися!
“… Створіть свій власний шлях. Ведіть зараз - куди б ви не були. Будьте ВІД один одного. Повірте в
себе. Ведіть з людством. Ти не одна. У вас є ваш пакет. " ~ Еббі Вамбах

Ось що вам потрібно знати (FAMILY EDITION) , щоб ПОЧАТИ в Тижні 3/30/20 :
3 тиждень: 3/30 - 4/3
Поточний тиждень

 Команда, персонал, сімейні зв'язки
 Команди дому : підключіться з родинами - 2 рази на тиждень електронною
поштою
 Стипендіати MS та HS : Продовжуйте роботу над
навчанням пакету та розширенням навчальних занять у школі - до домашньої
практики (мали бути отримані поштою протягом 3/23 тижня).
ГРАДУТИЧНІ СЕНІОРИ:
Пані Сімс, пані Сара або пані Бенітес продовжать інформувати вас про вимоги до
закінчення навчання та наступні кроки. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка,
надішліть електронну пошту Бенітес на ebenitez@fwps.org .
Викладачі за вибором : надсилайте щотижневі електронні листи сім’ям по
середах та п’ятницях

TAF @S agh al i e
33914 19th Ave SW Federal Way WA 98023 | p. 253.945.5000 | f. 253.945.5050 | www.fwps.org

Понеділок

Вівторок Середа

Електронна адреса від основного до
сімейного - реєстрація
* Потрібно знати

Четвер

П’ятниця
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
Сімейні реєстрації персоналу, що здійснюються службою підтримки студентів, - постійні та за потребою залежно
від потреб наших сімей

* Ми заздалегідь просимо вибачення за будь-які технічні труднощі, з якими ви зараз стикаєтесь з нашими
електронними повідомленнями про синергію. Наша ІТ-команда та персонал наполегливо працюють над
тим, щоб забезпечити комунікацію, незважаючи на технічні проблеми. Щоб переконатися, що ми
зв’язуємося з вами найефективнішим чином, домашні команди надсилатимуть опитування для
сімей, щоб краще передбачити та підтримати ваші потреби.
Для зручності доступу, ось посилання на наше спостереження, пов’язане з будівництвом,
орієнтоване на будівництво:
https://forms.gle/pKWMs5yofeDeB2bx9 (англійська)
https://forms.gle/1GjL1aoG5Nzre6YH8 (іспанська)
https://forms.gle/nQbkkD7KHJLHYts99 (українська)
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! Гарного тижня!
Все Best To You,

Крістіна Спенсер
Гордий ВІРТУАЛЬНИЙ 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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