1 травня 2020 року
Стипендіати та сім’ї вовчих пакетів ,
Я не можу повірити, але ми це зробили через ще тиждень дистанційного та віртуального навчання! Було чудово
бачити декількох із вас на зустрічах із збільшенням цього тижня. Я не можу чекати, щоб побачити більше вас, коли
тижні тривають. Я дуже пишаюся кожним з вас за вашу наполегливу працю та відданість навчанню! Ви проявляєте
величезну кількість зерна і стійкості завдяки цьому досвіду! <3
Наступний тиждень - початок ТИЖДЕНИ 8 дистанційного / віртуального навчання та роботи! Я збираюся трохи
змінити цей тиждень. Я хотів би закликати вас зосередитись на акті ВИЗНАЧЕННЯ на цьому тижні. Я не
впевнений , якщо ви знаєте , але протягом тижнів 4 травня - го по 8 - ю є оцінка вчителя тижні. Я хочу визнати, що я
здобув нових НОВИХ КО-ВЧИТЕЛІВ у нашій вовчій зграї ... ВСІ ВАС ... ВДОМЕННІ СІМ'Я TAF @ SGH ! Я
вдячний за кожного члена сім’ї серед вас , який сприяв підтримці вченого зграї вовків з переходом до віртуального
навчання ! Ви - хребет, серце та передній план, який допоможе вчителям встановити НОВУ систему нашої нової
нормальної для дистанційного навчання та роботи. Я не можу сказати , що Іншому у Gh ... Штаб TAF @ SGH
АБСОЛЮТНО ОЦІНЮЄ ВАШЕ INVIESTMENT, енергію і зусилля в цій новій системі! Дякую від щирого
серця!
Якщо ви отримаєте хвилину, будь ласка, скажіть ласкаве або заохочувальне слово вчителю чи двом, хто підтримав
вас у цій мандрівці дистанційного навчання. Я знаю, що вони будуть вдячні за ваше визнання, добрі слова та
позитивну енергію під час тижня вдячності вчителя!
МИ ТРЕБУЄМО ВАШИХ ЗВ'ЯЗКІВ! Посилання на опитування щодо графіку
навчання : https://forms.gle/gia1dmtQXjf6sDhP8
Тривалість програми харчування продовжена на всіх пікап-сайтах
Виходячи із збільшення попиту на нашу програму харчування, ми збільшуємо час прийому їжі на всіх сайтах . Ця
зміна розпочинається в понеділок, 4 травня 2020 року . Місцезнаходження залишаються колишніми. Дізнайтеся
більше інформації, включаючи новий графік, на нашому веб-сайті: www.fwps.org/meals .
Наведена нижче інформація буде спрямовувати ваші наступні кроки до навчання протягом 8 тижня та на решту
навчального року .
Оцінка за FWPS для другого семестру
Пам’ятайте, класифікація, яку ми окреслюємо, стосується навчання, яке відбулося до дати закриття будівлі школи
13 березня 2020 року. Навчання, яке відбулося після цієї дати до кінця навчального року , НЕ оцінюється.
Коли студенти подають додаткову роботу для оцінювання після закінчення, ця робота буде оцінена лише в тому
випадку, якщо вона була зосереджена на навчанні, яке відбулося до 13 березня 2020 року.
Середньошкільні класи
Учні середньої школи отримуватимуть оцінки на своїй доповідній картці, які точно відображають успіхи
вчених. Студенти отримуватимуть оцінку, яку вони отримали станом на 13 березня 2020 року, або вони можуть
покращити свою оцінку, працюючи зі своїм викладачем з метою вивчення рівня навчання.
Курси кредитування з середньої школи та середньої школи
Всі старшокласники, а також учнів середніх шкіл , які заробляють середньої школи кредит, отримають
лист оцінки (A, B, C або неповний).
Зверніть увагу, що якщо студент отримає неповний (I) курс для середньої або середньої школи з
кредитоспроможним курсом, кредит не буде наданий за курс. Студент отримає можливість пізніше заробити кредит.
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Для курсів кредитування з середньої школи та середньої школи не присвоюються оцінки F. Студенти отримають
оцінку, яку вони мали на 13 березня 2020 року, або вони можуть покращити свою оцінку, співпрацюючи зі своїм
викладачем з метою вивчення рівня навчання. Студент, який отримав оцінку " F" станом на 13 березня 2020 року та
не займається можливостями навчання, які надає їхній викладач до кінця семестру, отримає неповний та отримає
можливість заробити кредит пізніше. Наша мета полягає в тому, щоб усі студенти заробляли кредит, а викладачі
підтримуватимуть студентів для підвищення рівня F та отримання кредиту.
Курси підвищення кваліфікації (AP)
Відповідно до колегії коледжу, студенти можуть використовувати іспит з точки зору навчання як доказ кваліфікації
у відповідному курсі та набирати загальну оцінку за такою шкалою:
 3 демонструє рівень володіння С
 4 демонструє рівень рівня B
 5 демонструє рівень рівня A
Ця кореляція оцінок буде використана лише для покращення загальної оцінки вченого. Продуктивність на іспиті з
АПН НЕ буде використовуватися для зниження загальної оцінки вченого.
Залучення наших науковців під час дистанційного навчання
Починаючи з 4 травня 2020 року, вчителі (ваші) дитини будуть щотижня записувати заняття для кожного учня. Це
дозволить нам оцінити наш план дистанційного навчання, визначити його ефективність та подальші дії зі
студентами, які зараз не займаються дистанційним навчанням.
Студенти вважаються “зайнятими дистанційним навчанням”, якщо вони беруть участь одним із наступних способів:
 Учень бере участь у засіданні та / або уроці (через Zoom або Canvas)
 Студент заходить у полотно
 Учень розмовляє з викладачем по телефону або тексту (текстові повідомлення стосуються учнів віком від 13
років)
 Викладач електронних листів студентів
Рівень залученості вашої дитини не оцінюється. Мета полягає в тому, щоб усі наші науковці брали участь у
важливому навчанні, яке допоможе підготувати їх до успіху в наступному навчальному році, і таким чином ми
можемо досягти підтримки тих, хто не може займатися. Якщо жоден із перелічених вище способів участі не працює
для вас, зверніться до вчителя своєї дитини, щоб розробити інший план або варіант.
ГРАДУТИЧНІ СЕНІОРИ:
Перегляньте поширені запитання щодо класу 2020 - https://www.fwps.org/Classof2020
Cap і плаття Pick-Up : 14 травня го - Детальніше TBD
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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