Marso 23, 2020

Minamahal na mga Pamilya ng elementarya ng Shenendehowa:
Inaasahan namin na ang email na ito ay makakabuti sa’yo. Gusto naming ipaalam na ang
Shenendehowa ay masigasig na nagtatrabaho upang maibigay sa iyo ang pinaka-napapanahon
na impormasyon pati na rin ang mga mapagkukunan upang magpatuloy na turuan ang mga
mag-aaral sa aming sukdulan. Susuriin ng mga guro ang kanilang mga email araw-araw at
dapat na magbigay sila ng kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnay.
Simula ngayon, Marso 23, nagsagawa kami ng isang webpage na Virtual Learning upang
matulungan ang mga pamilya sa pag-access sa mga mapagkukunang pang-edukasyon sa
panahon ng pagsuspinde ng mga on-site na klase. Ang pag-access sa Virtual Learning
webpage ng iyong paaralan ay matatagpuan sa homepage ng iyong paaralan. Maaari mo ring
makita ang link sa ibaba, sa tabi ng pangalan ng punong-guro ng paaralan. Ang aming layunin
ay upang magbigay ng lohikal at makatwirang Oportunidad ng Edukasyon sa Virtual para sa
aming mga mag-aaral. Ang mga mapagkukunang pang-edukasyon ay antas ng grado at may
kaugnayan sa kurso, kaya ang mga mag-aaral ay maaaring intelektwal na nakikibahagi at
patuloy na nagsasanay ng mga kasanayan bilang paghahanda para sa pagbabalik sa on-site na
pagtuturo.
Ang mga mag-aaral na may kapansanan ay magpapatuloy na ipatupad ang kanilang mga
Indibidwal na Plano ng Edukasyon (IEP) modipikasyon at mga akomodasyon, sa
pamamagitan ng virtual na mga oportunidad sa edukasyon hangga't maaari. Para sa
sinumang mga magulang na nahihirapan sa pag-access sa impormasyon sa online,
mangyaring dumulog sa iyong punong-guro ng gusali para sa mga potensyal na pagpipilian.
Ang aming mga gusali sa elementarya ay kasalukuyang may mga oras ng tanggapan mula
8:30 a.m. hanggang 3:30 p.m., ngunit maaari kang tumawag sa opisina anumang oras at
mag-iwan ng mensahe o mag-email sa amin. Ang mga bisita ay hindi pinapayagan sa gusali
para sa kaligtasan at kagalingan ng mga kinakailangang magtrabaho sa oras na ito.
Kung kailangan mo ng tulong sa mga serbisyo sa internet, mangyaring isaalang-alang ang::
Spectrum Hotspot Map - Ilagay ang Zip code at mag-zoom in para sa mga detalye.
Libreng Alok na Internet ng Spectrum - 1-844-579-3743
Spectrum Internet Assistance Program
Salamat sa iyong pasensya, pag-unawa at patuloy na suporta sa panahong wala pang
nakagagawa.
Taos-puso,
Mga punong-guro sa Paaralang Elementarya ng Shenendehowa
Mr. Hills--Arongen https://sites.google.com/shenschools.org/virtualarongen
Mrs. Skarka--Chango https://sites.google.com/shenschools.org/virtualchango
Mr. Jones--Karigon https://sites.google.com/shenschools.org/virtualkarigon
Mrs. Mickle--Okte https://sites.google.com/shenschools.org/virtualokte
Mr. Giagni--Orenda https://sites.google.com/shenschools.org/virtualorenda
Ms. Ryan--Shatekon https://sites.google.com/shenschools.org/virtualshatekon
Mrs. Florio--Skano https://sites.google.com/shenschools.org/virtualskano
Mr. Pace--Tesago https://sites.google.com/shenschools.org/virtualtesago
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