19 de março de 2020
Queridas famílias do DIS:
Estes são tempos verdadeiramente inigualáveis e esperamos que você e sua família estejam seguros e
saudáveis. Para fornecer uma continuação de na aprendizagem dos alunos, as famílias receberão um
envelope contendo materiais que ajudarão a garantir que seu filho continue seus estudos.
jornada acadêmica enquanto nossas escolas estão fechadas. Este pacote inclui materiais de todas as
classes e disciplinas em queos alunos recebem uma nota. A participação e a classificação serão
baseadas na conclusão do pacote. A classificação será Aprovada / Reprovadapara cada assunto. Por
exemplo, quando os alunos enviam um pacote completo, eles recebem uma nota de “aprovação” e, em
Além disso, será uma prova da presença do aluno. Todos os funcionários do DIS estarão disponíveis nos
dias úteis por e-mail para oferecer Apoio, suporte. Continuaremos enviando o DIS DISPATCH toda
sexta-feira para comunicar informações às nossas famílias.Se seu filho receber suporte de inglês como
segunda língua, suporte a habilidades básicas de matemática, artes de idiomas de habilidades básicas
ou Serviços de Leitura Corretiva, materiais suplementares também foram incluídos, além das atividades
regulares de seu filho.pacote de grau.Para nossos alunos classificados, nossos professores trabalharam
em conjunto com a administração de nossos serviços para estudantesdepartamento para garantir que os
materiais recebidos sejam de apoio ao IEP do seu filho. Você receberáinformações e comunicações
adicionais em relação às reuniões do IEP e serviços relacionados do gerente de casos do seu filho
e / ou provedor de serviços.Para nossos pais que precisam de serviços de tradução, se você tiver
dúvidas ou preocupações, entre em contato e providenciaremospara que um tradutor entre em contato
com você, juntamente com o membro da equipe apropriado.Abaixo está uma lista de funcionários e suas
funções, juntamente com suas informações de contato. Além disso, continuaremos a recuperar
mensagens telefônicas do número principal e retransmitir as informações recebidas nessa linha
telefônica para ofuncionários.
Ao entrar neste período sem precedentes, a equipe da Delran Intermediate School está comprometida
em apoiar nossos alunose famílias. Não hesite em entrar em contato a qualquer momento, se precisar de
ajuda. Por favor, cuide-se e nós olhamos ansioso para ver todos vocês quando a escola começar
novamente.
Atenciosamente,
Kimberly Clark-Hickson, Diretora
Christopher Sheridan, Diretor Assistente
Informacao dos pais

