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17 квітня 2020 року 

Сімейство вовчих пакетів, 

Я сподіваюся, що це спілкування знайде у вас міцне здоров’я та високий 
настрій !  Наступного тижня відбудеться початок 6 тижнів дистанційного навчання / 
віртуального навчання та роботи.  Ми очікуємо, що МОЖЛИВОСТІ на 6 тиждень -
 ВЛАСНІСТЬ !  Ми офіційно розпочнемо НОВУ систему нашої нової нормальної для 
дистанційного навчання та роботи.  Коли ми підготуємося до запуску цієї нової системи, 
наша громада намагатиметься зрозуміти різноманітність потреб, які можуть приносити 
нам науковці, і бути відповідальною за забезпечення цих потреб якнайкраще. 

Дякую за вашу постійну підтримку та благодать! Наші викладачі та спеціалісти невтомно 
працюють над тим, щоб надати вам віртуальні можливості вчитися. Не соромтесь 
звернутися до нас, коли ми починаємо цю нову манеру спільного навчання. Наведена 
нижче інформація буде спрямовувати ваші наступні кроки на найближчий тиждень. 

  
ЧОГО ОЧАКУВАТИ У ВІДДАЛЕНОМУ НАВЧАННІ, що починається з понеділка 4/20/20 
  

 Кожне основний зміст і факультативний учитель (ГУМАНІТАРНА, SCI, 
МАТЕМАТИКА, АРТ, робототехніка, і т.д ...) будуть посилати одну електронну пошту 
сім'ї кожен понеділок , щоб: 

o Накресліть навчання за тиждень у кожній змістовій області (що буде вмістом 
уроків на полотні) 
o Підтримуйте сім'ї, що очікувати на тиждень (коротке відео) 

 Відвідайте заплановану навчальну нараду щодо масштабування, щоб виконати 
одне або більше з наступного: 

o Робочий час 

o Відгуки студентів про нове навчання 

o Надайте можливості покращити оцінки до закриття 3/13 ( тобто : переплати, 
відсутні роботи, додаткові докази) 

 Кожну п’ятницю керівник надсилає родинам інформаційний бюлетень 
“майбутнього тижня” 
 Дивіться доданий документ із графіком навчання ВСІХ класів у TAF @ SGH 
(середня школа та середня школа). 

  
  
МИ ТРЕБУЄМО ВАШИХ ЗВ'ЯЗОК!  Клацніть посилання, щоб взяти опитування 
щодо нашого навчального розкладу.  Посилання на опитування графіку 
навчання :  
  

 https://forms.gle/gia1dmtQXjf6sDhP8 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=uk&u=https://forms.gle/gia1dmtQXjf6sDhP8
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 G РАДУВАННЯ СЕНІОРІВ: 
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 . 
  
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! 
  
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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