23 మార్చి 2020
ప్రియమైన Shenendehowa ఎలిమెంటర్ీ స్కూలు కుట ెంబాలకు:
మీరు ఆయుర్ార్ోగ్ాాలతో ఉన్నారని మెం ఆశిస్తున్నాెం. విద్నారుుతులు విద్ానత కొనసాగ్చెంచడననికి మా అతుాతు మ సామర్యెం మరకు తనజా
స్మాచనరెం అద్ేవిధెంగ్ా వనరులనత మీకు అెంద్ెంచడననికి మెం అతాెంత జాగరూకతో Shenendehowa పనిచేస్ు తనాటు గ్ా ద్యచేసర
తెలుస్తక ెండి. టీచర్లు వార్చ ఇమయిల్స్ ర్ెగుాలర్గ్ా తనిఖీ చేసు ారు మర్చయు వార్చ కాెంటాక్ట్ స్మాచనరెంతో మీరు అెంద్ెంచబడుతుెంద్.
ఇవాలి్ నతెంచి మొద్లు ప్ెట్ ట, అెంటే మార్చి 23 నతెంచి ఆన్సెైట్ కాుస్లనత స్సెపెండ్ చేసరన కాలెంలో విద్నా వనరులనత యాకె్స

చేస్తక వడననికి కుట ెంబాలకు సాయపడటానికి వర్చువల్ లెర్నింగ్ వెబ్ప్ేజీలనత మెం నిరవహిస్ు తన్నాెం. మీ స్కూలు హో మ్ ప్ేజీలో మీ
స్కూలు వరుివల్స లెర్చాెంగ్ వెబ్సెట్
ై ్ని యాకె్స చేస్తక వచతి. కిరెంద్ మీ స్కూలు ప్రిని్పాల్స ప్ేరు పకూన, మీరు లిెంక్ట్ని కూడన

చకడవచతి. మా విద్నారుులకు తనర్చూ మర్చయు స్ముచితమైన వరుిల్స విద్నా అవకాశాలనత కలిపెంచడమ మా లక్ష్ాెం. ఈ విద్నా వనరులు
గ్రరడ్ లెవల్స మర్చయు క రు్ స్ెంబెంధతమైనవి, అెంద్తవలు విద్నారు్లు మధో పరెంగ్ా నిమగాెం కావొచతి మర్చయు ఆన్సెైట్ బో ధనకు తిర్చగ్చ
ర్ావడననికి సరద్ుెం కావడెంలో న్ెైపుణ్నాలనత పాికట్స చేయడననిా కొనసాగ్చసు ారు.
వెైకలాతలు ఉనా విద్నారుులు వార్చ వాకిుగత విద్నా పాున(IEP) మారుపలు మర్చయు వస్తులనత వరుివల్స విద్నా అవకాశాల ద్నవర్ా
ఆచరణ్లో ఉనాెంతవరకు అమలు చేస్ు కన్ే ఉెంటారు. ఆన్లెైన్లో స్మాచనర్ానిా యాకె్స చేస్తక వడెంలో ఇబబెంద్ ఎద్తర్కూన్ే ఎవర్ెైన్న
తలిు ద్ెండుిల కొరకు, స్ెంభావా ఆపష న్ల కొరకు ద్యచేసర మీ బిలిడ ెంగ్ ప్రిని్పాల్స్ని స్ెంపిద్ెంచెండి. మా ఎలిమెంటర్ీ స్కూలు బిలిడ ెంగ్్లు పిస్ు తతెం
ఉద్యెం 8:30 నతెంచి మధనాహాెం 3:30 వరకు పనిచేసు ాయి., అయితే మీరు ఆఫీస్తకు ఎపుపడెైన్న కాల్స చేయవచతి మర్చయు స్ెంద్ేశానిా
పెంప్రెంచవచతి లేద్న మాకు ఇమయిల్స పెంపవచతి. ఈ స్మయెంలో పనిచేస్ు తనావార్చకి అవస్రమైన భద్ిత మర్చయు స్వస్్ తనత
కలిపెంచడననికి భవెంతిలోనికి స్ెంద్రశకులు అనతమతిెంచబడరు.
ఇెంటర్ెాట్
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అవస్రెం

అయితే,
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వీర్చని

సెపక్రమ్ హాట్్సాపట్ మాాప్ - జిప్ క డ్ నమోద్త చేయెండి మర్చయు వివర్ాల కొరకు జూమ్ ఇన చేయెండి.
సెపక్రమ్ ఉచిత ఆన్లెైన ఆఫర - 1-844-579-3743
సెపక్రమ్ ఇెంటర్ెాట్ అసరస్ న
ె ్ పర ి గ్ారమ్

ఈ ఊహిెంచని కాలెంలో మీ స్హనెం, అర్ెం చేస్తక వడెం మర్చయు మద్ద తు కొనసాగ్చస్ు తనాెంద్తకు ధనావాద్నలు.
భవద్ీయులు,
Shenendehowa Elementary School Principals
శ్రర. హిల్స్-ఆర్ెెంగన https://sites.google.com/shenschools.org/virtualarongen
శ్రరమతి. సాూర్ాూ-చనెంగ్ోhttps://sites.google.com/shenschools.org/virtualchango
శ్రర. జోన్-కార్చగన https://sites.google.com/shenschools.org/virtualkarigon
శ్రరమతి, మైకెల్స-ఓకర్ https://sites.google.com/shenschools.org/virtualokte
శ్రర. గ్చయాగ్చా-ఒర్ెెండన https://sites.google.com/shenschools.org/virtualorenda
శ్రరమతి ర్రయాన--షేటేకాన https://sites.google.com/shenschools.org/virtualshatekon
శ్రరమతి. ఫ్రు ర్చయో--సాూన్ో https://sites.google.com/shenschools.org/virtualskano
శ్రర. ప్ేస- టెసాగ్ోhttps://sites.google.com/shenschools.org/virtualtesago
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స్ెంపిద్ెంచెండి:

