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خانواده های عزیز مدرسه :Shenendehowa Elementary
ً
امیدواریم با دریافت این ایمیل شما خوب باشید .لطفا بدانید که  Shenendehowaبا جدیت تالش یم کند تا به روزترین
ر
ن
توانای خود در اختیار شما قرار دهد .معلمان روزانه ایمیل
حداکث
همچنی منابیع برای ادامه آموزش دانش آموزان به
اطالعات و
ی
های خود را برریس یم کنند و باید اطالعات تماس آنها را در اختیار شما قرار داده باشند.
یادگیی مجازی را برای کمک به خانواده ها برای ر
ی
آموزیس در هنگام تعلیق
دسثیس به منابع
از امروز 23 ،مارس ،ما یک وب سایت
ر
کالسها ،ترتیب داده ایم .ر
دسثیس به صفحه وب آموزش مجازی مدرسه خود را یم توانید در صفحه اصیل مدرسه خود پیدا کنید.
ر
ی
ن
همچنی ممکن است لینک مورد نظر در زیر را در کنار نام مدیر مدرسه خود بیابید .هدف ما ارائه فرصتهای آموزیس مجازی منطق
ی
و معقول برای دانشجویان است .این منابع آموزیس از نظر سطح و مربوط به دوره هستند ،بنابراین دانش آموزان یم توانند با
ی
آمادگ ن
ذهن و به طور مداوم در زمینه آماده سازی برای بازگشت به آموزش عادی تمرین کنند.
ی
آموزیس مجازی به حدی که عمیل باشد ،همچنان برنامه و برنامه های آموزش
دانش آموزان دارای معلولیت از طریق فرصت های
ً
ر
ن
فردی ( )IEPخود را اعمال یم کنند.
والدین که در دسثیس به اطالعات بصورت آنالین با مشکل مواجه هستند ،لطفا برای گزینه
ن
ابتدای ما در حال حاض از ساعت  8:30صبح تا  3:30بعد
های بالقوه به مدیر ساختمان خود مراجعه کنید .ساختمانهای مدرسه
ی
از ظهر دارای ساعت اداری هستند اما ممکن است هر زمان که خواستید با ر
دفث تماس بگثید و یک پیام بگذارید یا به ما ایمیل
ن
دهید .به دلیل ن
کسای که برای کار در این زمان مجبور هستند ،بازدید کنندگان در ساختمان مجاز نیستند.
ایمن و رفاه
ً
اگر به خدمات ر
اینث رنن نیاز به کمک دارید  ،لطفا این وبسایت را در نظر بگثید:
ً
 – Spectrum Hotspot Mapبرای جزئیات لطفا زیپ کد و زوم را وارد کنید.
ن
ر
پیشنهاد ر
مجای 1-844-579-3743 -
سپکثام
اینثنت
Spectrum Internet Assistance Program
ن
پشتیبای مستمر شما در این مدت ری سابقه سپاسگزاریم.
صث ،درک و
از ر
مخالص شما،
مدیران مدرسه Shenendehowa Elementary
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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