23 marca 2020 r

Drogie rodziny uczniów Shenendehowa Elementary School:
Mamy nadzieję, że w chwili otrzymania tego pisma miewają się Państwo dobrze. Chcielibyśmy
podkreślić, że Shenendehowa Elementary School dokłada wszelkich starań, aby przekazywać Państwu
jak najbardziej aktualne informacje, a także aby zapewnić zasoby niezbędne do kontynuowania
kształcenia w miarę naszych możliwości. Nauczyciele będą sprawdzać swoje e-maile codziennie i
powinni byli przekazać Państwu swoje dane kontaktowe.
Od dzisiaj, tj. 23 marca, dostępna będzie strona internetowa Virtual Learning (Wirtualne uczenie się)
umożliwiająca rodzinom dostęp do zasobów edukacyjnych w okresie zawieszania zajęć w
szkołach. Dostęp do szkolnej strony Virtual Learning można uzyskać ze strony głównej szkoły. Poniżej
udostępniamy również linki obok nazwisk dyrektorów szkół. Naszym celem jest zapewnienie naszym
uczniom logicznych i rozsądnych wirtualnych możliwości edukacyjnych. Te zasoby edukacyjne są
odpowiednie dla poszczególnych klas i kursów, dzięki czemu jesteśmy w stanie intelektualnie
angażować uczniów i kontynuować naukę w ramach przygotowań do powrotu do zajęć lekcyjnych w
szkołach.
Uczniowie niepełnosprawni będą nadal mogli korzystać z modyfikacji Indywidualnego Planu Edukacji
(IEP) do swoich potrzeb dzięki wirtualnym opcjom edukacyjnym wprowadzanym w możliwym
zakresie. Rodzice, którzy mają trudności z dostępem do informacji online, mogą kontaktować się z
dyrektorami szkół w celu uzyskania informacji o udostępnionych opcjach. Nasze budynki szkół
podstawowych obecnie otwarte są w godzinach od 8:30 do 15:30. Do naszego biura można dzwonić w
dowolnym czasie i zostawić wiadomość. Można też kontaktować się z nami mailem. Goście nie mogą
przebywać w budynku ze względu na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie osób, które muszą w tym
czasie pracować.
Osoby wymagające pomocy z usługami internetowymi mogą skorzystać z oferty:
Mapa hot spotów Spectrum - Należy wpisać kod pocztowy i powiększyć, aby uzyskać szczegółowe
informacje.
Oferta bezpłatnego Internetu Spectrum - 1-844-579-3743
Program pomocy z usługami internetowymi Spectrum
Dziękujemy za cierpliwość, zrozumienie i ciągłe wsparcie w tym niespotykanym czasie.
Z poważaniem,
Dyrektorzy Shenendehowa Elementary School
Pan Hills--Arongen https://sites.google.com/shenschools.org/virtualarongen
Pani Skarka--Chango https://sites.google.com/shenschools.org/virtualchango
Pan Jones--Karigon https://sites.google.com/shenschools.org/virtualkarigon
Pani Mickle--Okte https://sites.google.com/shenschools.org/virtualokte
Pan Giagni--Orenda https://sites.google.com/shenschools.org/virtualorenda
Pani Ryan--Shatekon https://sites.google.com/shenschools.org/virtualshatekon
Pani Florio--Skano https://sites.google.com/shenschools.org/virtualskano
Pan Pace--Tesago https://sites.google.com/shenschools.org/virtualtesago
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