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Bom dia Comunidade do DHS:   

 

A transição para o ensino a distância tem sido um grande ajuste para estudantes, professores e administradores.  A 

importância de ficar em cima de seus filhos para garantir que eles estão trabalhando todos os dias não pode ser 

subestimada.  Os professores atribuíram 30 minutos de trabalho por aula por dia que devem ser concluídos nesse dia.  

Os professores, conselheiros escolares e administração têm procurado os pais se os alunos ficaram para trás.  Pedimos 

que você verifique seu e-mail para qualquer correspondência de professores, conselheiros ou administradores 

de edifícios todos os dias. 
 

Além disso, devido a problemas de privacidade, alguns professores podem estar bloqueando seu número quando eles 

entram em contato com você.  Se você ver o Caller ID bloqueado, saiba que pode ser um professor do outro lado da 

linha. 

 

O atendimento do seu filho está sendo acompanhado pelo trabalho que completa todos os dias.  Seria uma pena se uma 

criança perdesse crédito devido a ausências neste momento preocupante.  Isso só aumentaria a frustração que todos nós 

estamos sentindo agora. 

 

Na segunda-feira, 30 de março,nosso corpo docente começará com material novo.  Os professores apresentarão aulas 

através de uma infinidade de métodos, incluindo vídeos, screencasts e outras mídias.  Os professores também podem se 

colocar à disposição para "horário de expediente" durante o dia, caso seu filho tenha alguma dúvida sobre o material.  

Isso pode ser feito através do Google Meet, que é uma plataforma de sala de bate-papo por vídeo.   

 

Como se refere à privacidade do aluno (se não preferência pessoal), se seu filho não quiser estar na câmera, ele tem a 

capacidade de desligá-lo.  Os alunos também são capazes de silenciar o microfone e só ligá-lo se tiverem uma 

pergunta.  Seus filhos ainda são capazes de se comunicar com o professor através do e-mail do Distrito e da Sala de 

Aula do Google, se assim desejarem.  Nossos professores de AP realizarão sessões ao vivo devido ao prazo que eles 

têm para o material e o teste de altas apostas que eles devem se preparar. 

 

Vários estudantes juniores entraram em contato com o Serviço Comunitário.  Neste momento, quero que todos os 

alunos se preocupem com o trabalho escolar agora!  A data de vencimento para o serviço comunitário é no final de 

maio, então ainda há tempo. Claro, todos nós entendemos que as circunstâncias são diferentes de um ano escolar 

normal. Levaremos isso em consideração quando decidirmos como pretendemos prosseguir com o projeto de serviço 

comunitário. Isso deve ser a coisa mais distante em suas mentes agora. 

 

Eu realmente desejo que este era o meu e-mail quinzenal normal; no entanto, este é um momento sem precedentes.  

Espero que todos permaneçam seguros e adoeçam os avisos do nosso Governador sobre as diretrizes de distanciamento 

social e higiene.  Espero que estejamos de volta logo que ver os rostos dos alunos é o ponto alto do meu dia! 

 

Se você tiver alguma dúvida, por favor, sinta-se livre para me contatar em dfinkle@delranschools.org. 

 

Com orgulho e espírito de urso, 

Daniel S. Finkle 

Diretor 

 


