માર્ચ 23, 2020
વ્હાલા Shenendehowa પ્રાથમમક શાળાના પરિવાિો:
અમને આશા છે કે આ ઈમેઈલ તમને સાિી હાલતમાાં મળી િહેશે. કૃ પા કિીને જાણો કે Shenendehowa તમને
મવદ્યાથીઓને અમાિી પ ૂિી ક્ષમતાથી મશક્ષણ આપવાનુ ાં ર્ાલુ િાખવા માટે ખ ૂબ જ અદ્યતન મારહતી તેમજ સાંસાધનો
પ્રદાન કિવા માટે ખાંતપ ૂવચક કાર્ચ કિી િહી છે . મશક્ષકો દિિોજ તેમના ઈમેઈલ્સ જોશે અને તમને તેમની સાંપકચ
મારહતી પ ૂિી પાડશે.
આજથી, 23 માર્ચથી, ઍન-સાઈટ વર્ગોના સસ્પેન્શન દિમમર્ાન પરિવાિોને શૈક્ષણણક સાંસાધનોમાાં પ્રવેશ મેળવવામાાં
સહાર્ કિવા માટે અમે વર્ચ્યુઅલ લર્નિંગ વેબપેજ ર્ગોઠવ્્ુાં છે . તમાિી શાળાના વર્ચ્ુઅ
ચ લ લમનિંર્ગ વેબપેજનો

ઍક્સેસ તમાિી શાળાના હોમપેજ પિ મળી શકે છે . તમને તમાિી શાળાના મપ્રન્ન્સપાલના નામની નીર્ે તે માટે ની
ણલિંક પણ મળી શકે છે . અમારુાં લક્ષ્ર્ આપણા મવદ્યાથીઓ માટે લૉજજકલ અને વાજબી વર્ચ્ુઅ
ચ લ શૈક્ષણણક તકો
પ્રદાન કિવાનુ ાં છે . આ શૈક્ષણણક સાંસાધનો ગ્રેડ-લેવલ અને અભ્ર્ાસક્રમ સાંબમાં ધત છે , તેથી મવદ્યાથીઓ બૌદ્ધિક રૂપે
િોકાર્ેલા હોઈ શકે છે અને સ્થળ પિ પિ પાછા ફિવાની સ ૂર્નાની તૈર્ાિી દિમમર્ાન સતત તેમનો અભ્ર્ાસ કિી
શકે છે .
મવકલાાંર્ગ મવદ્યાથીઓ માટે વર્ચ્ુઅ
ચ લ શૈક્ષણણક તકો દ્વાિા શક્ય તે હદ સુધી તેમની વ્ર્ન્ક્તર્ગત મશક્ષણ ર્ોજના
(આઈ.ઈ.પી.) ફેિફાિો અને િહેવાની સવલતો ર્ાલુ િહી શકશે. કોઈપણ માતા-મપતા કે જેમને ઑનલાઈન
મારહતીને મેળવવામાાં મુશ્કેલી આવી િહી છે , તો કૃપા કિીને સાંભમવત મવકલ્પો માટે તમાિા ણબલલ્ડિંર્ગ મપ્રન્ન્સપાલ
સુધી પહોંર્ો. અમાિી પ્રાથમમક શાળાની ઇમાિતોમાાં સવાિના 8:30થી સાાંજના 3:30 વાગ્ર્ા સુધી ઑરફસનો સમર્
હોર્ છે , પિાં ત ુ તમે કોઈપણ સમર્ે ઑરફસમાાં કૉલ કિી શકો છો અને કોઈ સાંદેશ આપી શકો છો અથવા અમને

ઈમેઈલ કિી શકો છો. ણબલલ્ડિંર્ગમાાં આ સમર્ે કામ કિવા માટે જરૂિી તે લોકોની સલામતી અને સુખાકાિી માટે
મુલાકાતીઓને હાલમાાં પ્રવેશ નથી.
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સ્પેક્રમ હોટસ્પોટ મેપ - મપન કોડ દાખલ કિો અને મવર્ગતો માટે ઝૂમ ઇન કિો.
સ્પેક્રમ મફત ઇન્ટિનેટ ઑફિ - 1-844-579-3743
સ્પેક્રમ ઇન્ટિનેટ આમસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ
આ અભ ૂતપ ૂવચ સમર્ દિમમર્ાન તમાિી ધૈર્ચ, સમજણ અને સતત સમથચન બદલ આભાિ.
માત્ર તમાિો,
Shenendehowa Elementary School Principals
શ્રીમાન રહલ્સ–અિોનજેન https://sites.google.com/shenschools.org/virtualarongen
શ્રીમતી સ્કાકાચ --ર્ાાંર્ગો https://sites.google.com/shenschools.org/virtualchango
શ્રીમાન જોન્સ–કાિીર્ગૉન https://sites.google.com/shenschools.org/virtualkarigon
શ્રીમતી મમકલ–ઑક્ટે https://sites.google.com/shenschools.org/virtualokte
શ્રીમાન ણર્ગર્ગાની–ઓિેં ડાાં https://sites.google.com/shenschools.org/virtualorenda
કુ માિી િર્ાન–શેટેકૉન https://sites.google.com/shenschools.org/virtualshatekon
શ્રીમતી ફ્લોરિર્ો–સ્કૅનો https://sites.google.com/shenschools.org/virtualskano
શ્રીમાન પેસ–ટેસાર્ગો https://sites.google.com/shenschools.org/virtualtesago
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