Сімейство вовчих пакетів,
Це початок ТИЖДЕНИ 5 дистанційного / віртуального навчання та роботи! Ми очікуємо, що
МОЖЛИВОСТІ НА ТИЖДЕНЬ 5 - ПЕРЕРОБОТКА! Ми переходимо до нової фази нашого
нового нормального для дистанційного навчання та роботи. Коли ми будемо готуватись до цієї
нової фази, нашій громаді доведеться наполегливо працювати і наполегливо підтримувати одне
одного.
На сьогодні я впевнений, що ви почули останнє повідомлення губернатора Інслі про те, щоб
розпочати закриття шкіл до кінця навчального року. Хоча я знаю, це розчаровує всіх, особливо
наших старших та восьмикласників, які з нетерпінням чекали переживання всіх великих етапів,
коли вони закривали досвід середньої школи та середньої школи. Я знаю, що ми всі
погоджуємось, що це необхідний крок для нашого громадського здоров'я та безпеки. Хочу
наголосити всім, що поки шкільна будівля закрита, наші співробітники продовжують повністю
інвестуватив освіті ваших дітей і наповнюючи наступні кілька місяців змістовними досвідом
навчання. Ми будемо працювати над підтримкою розпорядок роботи, продовжувати часті
спілкування та знаходити унікальні способи вшанувати наших старших та восьмикласників
таким чином, щоб забезпечити їх випускникам (старшим) або переїзду (восьмикласникам) безліч
особливих спогадів. Тримайся вовчої зграї! Ми в цьому разом!
Ось що вам потрібно знати (FAMILY EDITION) , щоб ПОЧАТИ в Тижні 4/13/20 :
Нова інформація для ВСІХ :
Понеділок, 13 квітня - Студенти повинні повернутися до свого "звичайного" особистого
розкладу перевірки електронних листів та роботи над пакетами навчальних ресурсів щодня або
працюючи над дотриманням стандартів попереднього закриття (3/13), які
необхідно виконати, щоб поліпшити оцінку курсу . Зверніться до вчителів, коли вам потрібна
підтримка.
Понеділок, 20 квітня - Починається доставка НОВОЇ структури та інструкцій для дистанційного
навчання. Будь ласка, натисніть на посилання, щоб отримати детальну інформацію, надану
нашим районом. Більше інформації!
ВИДАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО НАВЧАННЯ (СІМ'Я) - https://www.fwps.org/Page/7542
ВІДЕЙСЬКІ ВІДЕО ПАРТАЛЬНІ ВІДОМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО НАВЧАННЯ https ps: //www.fwps.org/ParentPortal
ЗАЛІЗНИКИ:
Чверть 4 ( шостий і сьомий клас ONLY) - 6 - й і 7 - й студенти Grade НЕ будуть рухатися класи
від 3 квартал до кварталу 4. 3 квартал буде розширено , щоб зберегти безперервність спілкування
і навчання.
Якщо вам потрібна інформація чи ресурси, ви також можете зайти на веб-сайт нашої
школи. TAF @ SGH: https://www.fwps.org/saghalie
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* Якщо ви не отримали навчальний пакет поштою. Ви забираєте їх на будь-якому з наших
дільниць, що займаються розподілом їжі. Список сайтів можна знайти за посиланням
https://www.fwps.org/Page/7460.
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ЗАВДАННЯ ТИЖНЯ


Команда, персонал, сімейні зв'язки

ВСІ ВЧИТЕЛИ нададуть можливість студентам надати докази для
покращення своїх оцінок PRIOR до закриття на 3/13 ( тобто : переплати,
відсутні роботи, додаткові докази).
Стипендіати з MS та HS повинні продовжувати працювати над навчальним
пакетом та розширенням заходів у навчанні на практиці в школі. Крім того,
зв’яжіться з викладачами щодо ВСІХ класів, які показують оцінку, яка не
відповідає стандарту. Ви можете працювати над покращенням ВСІХ
стандартів, оцінених до закриття (3/13).
ГРАДУТИЧНІ СЕНІОРИ: пані Сімс, пані Сара або пані Бенітес
продовжуватимуть вас інформувати про вимоги до закінчення навчання та
наступні кроки. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, надішліть
електронну пошту Бенітес на ebenitez@fwps.org.

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 є якісь питання
або проблеми! Наша мета - залучати вас до регулярного та постійного спілкування та відповідати
вашим потребам у цей складний час. Ми тут, щоб підтримати!
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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