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PS 34 NOTATKI DYREKTORA

AKTUALNOSCI:
Drodzy Rodzice, Znajomi i Przyjaciele!
Mam nadzieję, że Wy i Wasze rodziny jestescie
bezpieczni i zdrowi w tym niespotykanym czasie w
naszej historii. Jestem wdzięczna za niezwykłą
cierpliwość i zrozumienie, które okazaliście w ciągu
ostatniego miesiąca, gdy podjęliśmy trudny proces
przejścia od tradycyjnego nauczania w klasie do
zdalnego nauczania i uczenia się.
Życie zmieniło się drastycznie w ciągu ostatnich
kilku tygodni, ale myślę, że mówię za nas
wszystkich, że jest wiele powodów do dumy z
elastyczności i odporności wykazywanej przez
rodziny, studentów i nauczycieli z naszej
społeczności PS 34.
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Jestem bardzo dumna z naszej rodziny PS 34!
Z wyrazami szacunku,
•

Carmen Asselta
Dyrektor

Dystrybucja urządzeń elektronicznych
Rodziny, które zamówiły urządzenia
elektroniczne z DOE, powinny już je otrzymać
lub otrzymają je w następnym tygodniu. Jeśli
potrzebujesz takie urządzenie i nie otrzymałeś
go do 30 kwietnia proszę skontaktować się z
panią Deise Kowalski, koordynatorką rodziców,
pod adresem Dkowalski@schools.nyc.gov.
Przyjęcia do zerówki
Departament Oświaty wysłał listy i e-maile
odnośnie przyjęcia do zerówki w ubiegłym
tygodniu. Jeśli Twojemu dziecku nie
zaoferowano miejsca, a w naszej szkole jest już
rodzeństwo, wyślij nam e-mail na adres
Casselt@schools.nyc.gov.
Popołudniowa kawa z dyrektorką szkoły
Od wtorku 5 maja, zacznę organizować
cotygodniowe wirtualne spotkania przy kawie z
dyrektorką szkoły za pośrednictwem Google
Meet od 14:00 do 15:00. Link zostanie
opublikowany w ClassDojo w poniedziałki dla
wszystkich, który chcieliby dołączayć.
Weź udział w naszym wirtualnym spotkaniu
PTA dla Rodziców PS 34, które odbędzie się
we wtorek 28 kwietnia, od 20:00-21:00. Link
zostanie opublikowany w Class Dojo.

OSTATNIE WY DARZENIA
Światowy Dzień Języków
Cóż za wspaniały sposób na poznanie nowego
języka! Sprawdź nasze Flip Grids przesłane przez
naszych studentów, którzy wzięli udział w naszym
konkursie na znajomość języków świata w czwartek,
16 kwietnia. Dzieci wykonały świetną robotę,
wysyłając pozdrowienia i wiadomości w językach,
które poznały. Jeśli Twoje dziecko nie uczestniczyło
w tym konkursie, nie jest jeszcze za późno. Możesz
wziąć udział w naszym PS 34 World Language
Challenge https://flipgrid.com/e00dcebf. Zobacz nasz
slajd MixTape https://flipgrid.com/+kowalski5659.
50 Rocznica Dnia Ziemi 22 kwietnia:
Dziękuję Pani Marshall za poprowadzenie uczniów w
obchodach Dnia Ziemi. Studenci mogą nadal
udostępniać swoje projekty. Chcemy zebrać ich jak
najwięcej, abyśmy mogli stworzyć stronę PS 34 Dnia
Ziemi i udostępnić ją dla wszystkich. Sprawdź swoją
uczniowską stronę Google Classroom, aby uzyskać
informacje o projekcie flipgrid projektu STEM.
Jesteśmy tutaj aby pomóc
Obecnie mamy bardzo stresujący czas. Chociaż nauka
zawsze będzie naszym priorytetem, chcę Was zapewnić,
że zdrowie i dobrobyt każdego członka społeczności PS 34
jest w tym czasie naszym najważniejszą sprawą.
Rozumiem, że rodziny mogą zmagać się na wiele
sposobów i chcę, abyście wiedzieli, że jesteśmy tu teraz,
jak zawsze. Nie wahaj się skontaktować ze mną pod
adresem CAsselt@schools.nyc.gov, Mr. Beugoms, AP
ABeugoms@schools.nyc.gov lub Pani Deise Kowalski,
Koordynator ds. Rodziców, Dkowalski@schools.nyc.gov
lub w klasie Twojego dziecka z nauczycielem na
Class Dojo, jeśli potrzebujesz wsparcia.

# PS34Gratitudechain.
Dziękuję pani Summie za zainicjowanie Chains of
Gratitude (Łańcucha wdzięczności.) Nasi uczniowie
wyrażają wdzięczność za bohaterskie wysiłki wszystkich
osób udzielających pierwszej pomocy. Poprosiliśmy
rodziny o przesłanie zdjęć do pani Summy i pani
Kowalski. Prace naszych uczniów oraz wiadomości od
nich zostały opublikowane w naszych mediach
społecznościowych.
Odwiedź naszą stronę PS 34 Oliver H. Perry
FACEBOOK https://www.facebook.com/PS-34-OliverH-Perry-Elementary-378082072365322/
InstagramPS34PTAgreenpoint,
https://www.instagram.com/ps34ptagreenpoint/.

Przypomnienie:
Nie zapomnij często sprawdzać ClassDojo w
poszukiwaniu aktualizacji i informacji z PS 34 oraz
innych ważnych wiadomości dla rodziców i ich rodzin.
Informacje i wskazówki dla rodziców są również
publikowane na naszej stronie internetowej PS 34 koordynator rodziców strona z informacjami dla
rodziców
http://www.ps34.org/parent_coordinator.

