24 квітня 2020 року
Стипендіати та сім’ї вовчих пакетів,
Я дуже сумую за своїми вовками! Мені не вистачає бачити всі ваші усміхнені обличчя в залах і
закликати вас після того, щоб вчасно потрапити на заняття! <3 Наступного тижня
розпочинається 7 тижнів дистанційного / віртуального навчання та роботи! Ми очікуємо, що
МОЖЛИВОСТІ на 7 ТИЖДЕННЯ - РОБОТА ТВОРЧА ! Очевидно, що родини наполегливо
працюють, щоб підтримати нас у цьому переході! Наша команда насолоджувалася підключенням
електронною поштою, телефонними дзвінками та збільшенням! Ми знаємо, що для того, щоб
підтримати НОВУ систему нашого нового нормального для дистанційного навчання та роботи,
потрібно буде докласти чимало зусиль та витривалості. Ми абсолютно вдячні за те, що ви вклали
ці зусилля та енергію в цю нову систему від імені вашого науковця. Дякуємо, що ви наш партнер
у цій роботі!
МИ ТРЕБУЄМО ВАШИХ ЗВ'ЯЗОК! Посилання на опитування щодо графіку
навчання : https://forms.gle/gia1dmtQXjf6sDhP8
Нижченаведена інформація буде спрямовувати ваші наступні кроки до навчання протягом 7
тижня та в іншій частині року.
Очікування студентів від навчання - 7 тиждень і далі

Увійдіть у Canvas кожен шкільний день, щоб перевірити наявність оновлень та
нової інформації .

Щодня перевіряйте шкільну електронну пошту (обліковий запис p12) на наявність
повідомлень та інформації від вчителів.

Беріть участь у запланованих зустрічах зі збільшенням масштабу та / або
переглядайте записані уроки.

Виконайте та подайте надіслані навчальні завдання (після закриття, 3/14 і пізніше)
для зворотного зв’язку.

Подайте відсутні роботи або переоцінки вчителям, щоб відповідати стандартам, які
викладали та оцінювали до закриття (до 3/13)

Відвідайте призначені робочі години для вчителя, щоб задати питання та
отримати необхідну допомогу
Сорти
 Студент попереднього закриття класи (до 3/13) можуть поліпшити , але НЕ
будуть йти вниз з - за дистанційне навчання.
 Вчителі будуть давати студентам можливість поліпшити свої оцінки до
закриття. Студенти можуть продовжувати подавати відсутні роботи або переоцінки щодо
раніше оцінених робіт / стандартів.
 Вчителі оцінюють цю роботу та оновлять попередні бали в оцінці .

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

Нове навчання (після закриття) отримає зворотній зв'язок ТОЛЬКО та не призведе до
отримання офіційної оцінки. Нове навчання буде використовуватися для підтримки
студентів, щоб зберегти свої академічні навички гострими та збагатити їх розум.


Зв'язок
Кожного понеділка студенти та батьки отримуватимуть електронний лист від
кожного викладача вашого вченого за тиждень, де викладаються ваші навчальні
завдання на тиждень.

Звертайтеся до вчителів та радників за потребою


ГРАДУТИЧНІ СЕНІОРИ:
Перегляньте поширені запитання щодо класу 2020 - https://www.fwps.org/Classof2020
Підбір шапки та халатів:
Ми настільки раді поділитися тим, що була встановлена дата для нашої випускної шапки та сукні
з Джостенсом! Ми хочемо дякувати вам усім за ваше терпіння, оскільки ми вирішили відкласти
початкові дати, поки ми не зможемо організувати це безпечно для всіх. Наступного тижня Jostens
звернеться до наших старших сімей з додатковою інформацією та рекомендаціями для наших
сімей. Ми плануємо зробити це не просто пікапом, а святом! Багато наших
співробітників хочуть бути там, щоб підбадьорити наших людей похилого віку, коли вони
закінчують сильний! Наша дата встановлена на травень 14 - го . Більше інформації на
наступний тиждень.
Як завжди, не соромтесь звернутися до нас, коли ми продовжуємо цей шлях спільного навчання !
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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