THOMAS | GREENBRIER | IVY HILL | OLIVE | PATTON
SOUTH | DRYDEN | WESTGATE | WINDSOR

18 grudnia 2020 r

Drogie Rodziny z Dystryktu 25,
Dystrykt 25 przygotowuje się do przejścia do etapu 4 | Model uczenia się osobistego lub zdalnego po
osiągnięciu określonych wskaźników (z docelową datą na wtorek 19 stycznia). Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat przejścia do kroku 4 | Nauczanie osobiste lub zdalne, takie jak harmonogram,
proponowane wskaźniki, wytyczne dotyczące dystansu społecznego i inne, można znaleźć na stronie
www.sd25.org/Step4Guide.
Krok 4 | Harmonogram modelu uczenia się osobistego lub zdalnego
Harmonogram osobisty Zdalny harmonogram
Poniedziałkowa
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

nauka zdalna
uczyć się osobiście
uczyć się osobiście
uczyć się osobiście
uczyć się osobiście

Nauka Zdalna
Nauka zdalna
Nauka zdalna
Nauka zdalna
Nauka zdalna

Dzisiaj otrzymasz po jednym e-mailu na każdego ucznia w swoim gospodarstwie domowym z instrukcją, jak
dokonać wyboru w kroku 4 | Model uczenia się osobistego i zdalnego. Wiadomość e-mail będzie zawierała
numer identyfikacyjny ucznia, który jest potrzebny do wypełnienia formularza, wraz z instrukcjami, jak
dokonać właściwego wyboru.
Pamiętaj, że Twój wybór zobowiązuje ucznia do tego wyboru do końca przerwy wiosennej. Formularz
selekcji zostanie zamknięty do wtorku 5 stycznia o godzinie 19:00.
*UWAGA: Jeśli wskaźniki nie są spełnione, a dzielnica nie przechodzi do kroku 4 | Model uczenia się
osobiście lub zdalnie, twoje dzieci pozostaną w ich aktualnym wyborze, chyba że wypełnisz ten
formularz: www.sd25.org/Step3Switch. Proszę wykonać ten krok 3 | Formularz wyboru modelu nauki
hybrydowej do wtorku, 5 stycznia do godziny 19:00, jeśli składasz wniosek o zmianę.*
Zdaję sobie sprawę, że to dużo informacji, które mam przesłać na dzień przed wyjazdem naszego Okręgu na
ferie zimowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego, jak zawsze, skontaktuj się ze mną.
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SUPERINTENDENT UPDATE

Dystrybucja żywności po przerwie | Zmiana czasu
Podczas dwóch tygodni ferii zimowych nasz zespół dystrybucji żywności będzie rozprowadzał żywność w
środy (23 grudnia i 30 grudnia) w godzinach od 9:00 do 12:00. Jeśli nie możesz odebrać posiłku w tym czasie,
skontaktuj się z Departamentem Usług Żywnościowych, a ustalenia zostaną podjęte.
W celu dokonania tych ustaleń należy zadzwonić lub wysłać e-mail do Departamentu Usług Żywnościowych i
pozostawić następujące informacje:
Nazwisko | Adres | Liczba potrzebnych toreb | Numer telefonu
E-mail: chinesnewell@sd25.org
Telefon: 847-758-4904
Życzymy bezpiecznej i relaksującej przerwy i nie możemy się doczekać ponownego nawiązania kontaktu z
naszymi studentami w przyszłym roku.
Z poważaniem,

Lori Bein, Ed.D.
Superintendent

