மார்ச் 23, 2020
அன்புள்ள Shenendehowa த ாடக்கப்பள்ளிக் குடும்பத் ினர்களள:
இந்

மின்னஞ்சல் உங்களள நலமுடன் அளடயும் என்று நாங்கள் நம்புகிள ாம். எங்களது மிகச்சி ந்

ி ளனப் பயன்படுத் ி மாணாக்கர்களுக்குத் த ாடர்ந்து கற்பிப்ப ற்காக புத் ம் பு ிய கவல்களுடனும்
ஆ ாரவளங்களுடனும் Shenendehowa கல்வி நிறுவனமானது
என்பள த்

யவுதசய்து

த ாிந்து

தகாள்ளுங்கள்.

ளராது பணி புாிந்து வருகி து

ஆசிாியர்கள்

ங்களது

மின்னஞ்சல்களளத்

ினந்ள ாறும் ளசா ித்து வருவார்கள் மற்றும் அவர்கள் ங்களளது த ாடர்புத் கவல்களள உங்களுக்கு
அளித் ிருக்க ளவண்டும்.
ஆன்-ளசட் வகுப்புகள் ரத்து தசய்யப்பட்டு இருக்கும் இந் சமயத் ில் மாணாக்கர்களின் குடும்பத் ினர்
கல்வி ஆ ாரவளங்களள அணுகுவ ில் துளண புாிவ ற்காக, ஒரு தமய்நிகர் கற் ல் (வர்ச்சுவல்

ளலர்னிங்) [Virtual Learning] இளணய ளப் பக்கத்ள

இன்று மார்ச் 23 மு ல் நாங்கள் ஏற்பாடு

தசய்துள்ளளாம். உங்கள் பள்ளியின் தமய்நிகர் கற் லுக்கான இணய ளப் பக்கத் ிற்கான அணுகளல,
உங்கள் பள்ளியின் இளணயள ளமுகப்புப் பக்கத் ில் (ள

ாம்ளபஜ்) காண முடியும். ளமலும் அந்

இளணப்பிளன நீங்கள் கீளே, உங்கள் பள்ளி மு ல்வாின் தபயருக்கு அடுத் படியாக இருப்பள யும்
காணலாம். எங்களது மாணாக்கர்களுக்கு
வாய்ப்புகளள அளித் ிடுவள

ர்க்க ாீ ியான மற்றும் அ ிவார்ந்

எங்கள் இலக்கு ஆகும். இந்

தமய்நிகர் கல்வி

கல்வி ஆ ாரவளங்கள் வகுப்பு-

த ாடர்பானளவ மற்றும் பாடத் ிட்டம்-த ாடர்பானளவ ஆகும், எனளவ மாணாக்கர்கள், ஆன்-ளசட்
அ ிவுறுத் லுக்குத்

ிரும்ப வருவ ற்குத்

யாராக ஆகும் வளகயில், அ ிவுத் ி னுடன் ஈடுபடவும்

ி ன்களளத் த ாடர்ந்து பயிற்சி தசய்து வரவும் முடியும்.
இயலாளமகள் தகாண்ட மாணாக்கர்கள், நளடமுள ப் படுத் க்கூடிய அளவுக்கு தமய்நிகர் கல்வி
வாய்ப்புகள் ஊடாக, ங்களது னிநபர் கல்வித் ிட்டத் ில் (ஐஇபி) [IEP] மாற் ி அளமக்கப்பட்டு மற்றும்
க அளமக்கப்பட்டுள்ள
வருவார்கள்.

பாடங்கள் நளடமுள ப்படுத் ப்பட்டு

ஆன்ளலனில்

கவல்களள

அணுகுவ ில்

சிரமம்

அவற்ள த் த ாடர்ந்து தபற்று
உள்ள

தபற்ள ார்கள்

எவரும்,

சாத் ியமான விருப்பத்ள ர்வுகளுக்கு உங்களது பில்டிங் மு ல்வளரத் த ாடர்பு தகாள்ளுங்கள்.
ற்தபாழுது எங்களது த ாடக்கப்பள்ளிக் கட்டிடங்கள் காளல
எனஅலுவலக ளநரங்களளக் தகாண்டுள்ளன, ஆனால் நீங்கள் இந்

8:30 மு ல் மாளல 3:30 வளர
அலுவலகத்ள

எந்

ளநரத் ிலும்

அளேக்கலாம் மற்றும் ஒரு தசய் ிளய விட்டுச் தசல்லலாம் அல்லது எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் தசய்யலாம்.
ஆனால் இந்

ளநரத் ில் அங்கு பணி புாிபவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலளனக் கருத் ில் தகாண்டு,

இந் கட்டிடத் ிற்கு ளநாில் வருபவ ற்கு அனும ிக்கப்படவில்ளல.
இளணயச் ளசளவகளில் உங்களுக்கு உ வி ள ளவப்படுகி து என் ால், யவுதசய்து இள க் கருத் ில்
தகாள்ளுங்கள்:
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Spectrum Hotspot Map – விபரங்களுக்கு ஜிப் கு ியீட்டு எண்ளண (Zip code) இடுங்கள் மற்றும் ஜும் இன்
தசய்யுங்கள்.
ஸ்தபக்ட்ரம் ஃப்ாீ இன்டர்தநட் ஆஃபர் - 1-844-579-3743
Spectrum Internet Assistance Program
முன் எப்தபாழுதும் ளநர்ந் ிரா நிளலளமயுள்ள இந் காலகட்டத் ில், உங்களது தபாறுளமக்கும்,
புாி லுக்கும் மற்றும் த ாடர்ந் ஆ ரவுக்கும் நாங்கள் நன் ி கூறுகிள ாம்.
உண்ளமயுள்ள,
Shenendehowa Elementary School Principals
ிரு.
ில்ஸ்-அளராங்தஜன் (Mr. Hills—
Arongen) https://sites.google.com/shenschools.org/virtualarongen
ிரும ி. ஸ்கர்க்கா –சாங்ளகா (Mrs. Skarka—Chango)
https://sites.google.com/shenschools.org/virtualchango
ிரு. ளஜான்ஸ்-காிளகான் (Mr. Jones—Karigon)
https://sites.google.com/shenschools.org/virtualkarigon
ிரும ி. மிக்கிள்-ஒக்ள (Mrs. Mickle—Okte) https://sites.google.com/shenschools.org/virtualokte
ிரு. கியாக்னி-ஒதரன்டா (Mr. Giagni—Orenda)
https://sites.google.com/shenschools.org/virtualorenda
மிஸ். ாியான்-ளேட்ளகான் (Ms. Ryan—Shatekon)
https://sites.google.com/shenschools.org/virtualshatekon
ிரும ி. ஃப்ளளாாிளயா-ஸ்காளனா (Mrs. Florio—
Skano) https://sites.google.com/shenschools.org/virtualskano
ிரு. ளபஸ்-தடசாளகா (Mr. Pace—Tesago) https://sites.google.com/shenschools.org/virtualtesago
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