6 sierpnia 2020 r.
Drogie Rodziny,
Wychowawcy i personel szkoły Twojego dziecka oraz wszyscy w DOE pracują przez całą dobę, aby
przygotować się na bezpieczny i zdrowy powrót do szkoły we wrześniu. Ważna część naszego planowania
zależy od Ciebie! Dzisiaj podaję i przypominam ważne dodatkowe informacje odnośnie zbliżającego się roku
szkolnego.
Wszystkie szkoły przygotowują się do kształcenia hybrydowego, podczas którego uczniowie przez część
tygodnia będą uczęszczać na zajęcia stacjonarne w budynkach szkolnych, a w pozostałe dni kontynuować
zdalną naukę z domu. Tej jesieni każda rodzina może zdecydować się na całkowicie zdalną naukę z dowolnego
powodu. Jeśli preferujesz naukę całkowicie zdalną, prosimy o kontakt, wypełniając krótki formularz
internetowy na schools.nyc.gov/returntoschool2020 lub dzwoniąc pod numer 311 do tego piątku 7
sierpnia. Jeśli rozpoczniesz nauczanie hybrydowe, możesz później zdecydować się na przejście na całkowicie
zdalne, ale aby jak najlepiej wesprzeć szkoły w planowaniu ponownego otwarcia, prosimy, aby ci, którzy wolą
100% zdalnego nauczania, powiadomili nas do tego piątku, 7 sierpnia.

Wypełnij krótki formularz teraz jeżeli chciałbyś kontynuować zdalne nauczanie tej jesieni.
Kiedy zastanawiasz się, który model uczenia się jest najlepszy dla Twojego dziecka, chcę powtórzyć nasze
wytyczne odnośnie edukacji każdego ucznia: Wszyscy uczniowie będą się uczyć przez pięć dni w tygodniu, a
nauczyciele będą nadal prowadzić zajęcia na wysokim poziomie, które są dostosowane kulturowo,
rygorystyczne i odpowiednie do rozwoju wszystkich uczniów, we wszystkich sposobach uczenia się.
Poniżej udostępniamy dodatkowe informacje na temat instrukcji hybrydowych i całkowicie zdalnych, aby
umożliwić Ci dokonanie tego wyboru. Opiera się to na informacjach zawartych w liście wysłanym do rodzin
pod koniec lipca, porównującym nauczanie zdalne i hybrydowe, które można znaleźć na stronie
schools.nyc.gov/messagesforfamilies.
Rodzaje nauczania i uczenia się
Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko będzie uczestniczyć w nauczaniu hybrydowym, czy będzie uczyć się w
100% zdalnie, otrzyma instrukcje w postaci 1) interakcji na żywo z nauczycielami oraz 2) niezależnego
wykonywania zadań i projektów w ciągu dnia i tygodnia szkolnego.

Nauczyciele
Uczniowie zaangażowani w naukę zdalną będą w większości nauczani przez nauczycieli ze swojej społeczności
szkolnej. Chociaż mogą istnieć ograniczone wyjątki w poszczególnych szkołach, rodzice mogą oczekiwać, że
ich dzieci zostaną przydzielone nauczycielom ze swojej społeczności szkolnej, gdy otrzymają pełny rozkład
zajęć dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego
Bezpośredni kontakt
Nauczyciele zapewnią codzienne instrukcje na żywo dla uczniów uczestniczących w zajęciach zdalnych, a
także dla uczniów uczestniczących w modelu hybrydowym. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia na żywo w
krótkich odstępach czasu (15–20 kolejnych minut) przez cały dzień szkolny dla naszych najmłodszych uczniów
i mogą one wydłużać się w zależności od etapu rozwoju ucznia i poziomu klasy. W najbliższych tygodniach
udostępnimy dodatkowe informacje na temat instrukcji na żywo.
Ogłoszenie rozkładu zajęć
Szkoły opublikują plany zajęć i harmonogramy zajęć na żywo dla wszystkich uczniów - zarówno dla tych,
którzy uczestniczą w nauczaniu zdalnym, jak i uczestniczących w nauczaniu hybrydowym - w trybie online.
Będziecie mieć dostęp do tych harmonogramów z wyprzedzeniem, abyście mogli zaplanować swoją pracę i
zobowiązania rodzinne. Szkoły zapewnią także uczniom dużo czasu na wysokiej jakości interakcje z
nauczycielami i kolegami z klasy.
Bezpośrednie wsparcie
Nauczyciele każdego dnia w szkole poświęcą czas na interakcje z uczniami i rodzinami za pośrednictwem
wideokonferencji lub telefonu. Zachęcamy do skorzystania z tego czasu, aby uzyskać wskazówki i aktualne
informacje dotyczące postępów i nauki Twojego dziecka.
Lunch w klasie
Lunch dla uczniów będzie w większości przypadków czasem instruktażowym, wzorowanym na naszym
programie Śniadanie w klasie. Na przykład w szkołach podstawowych podczas lunchu uczniowie będą brać
udział w zabawnych, wciągających i wzbogacających zajęciach edukacyjnych, takich jak interaktywne czytanie
na głos, uczenie się społeczno-emocjonalne i uczenie się poprzez muzykę. W gimnazjach i liceach podczas
lunchu uczniowie będą angażować się w zajęcia z różnych przedmiotów. W tym czasie szkoły będą
przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa podczas uczenia się w szkole oraz
spożywania posiłków i napojów.
Budowanie społeczności
Wszyscy uczniowie będą przestrzegać zasad, które pomogą im być częścią społeczności szkolnej, skoncentrują
się na pracy każdego dnia i przygotują się do osiągnięcia sukcesu. Zapewni to wszystkim uczniom
doświadczenia związane z budowaniem społeczności i relacji, które są integralną częścią typowej społeczności
szkolnej. Może to na przykład składać się z codziennego porannego spotkania, podczas którego nauczyciel
angażuje uczniów w działania związane ze społeczno-emocjonalnym dobrostanem i budowaniem społeczności,
lub codziennych zajęć, podczas których nauczyciel podsumowuje naukę z danego dnia i przygotowuje uczniów
do pracy następnego dnia. Szkoły i nauczyciele podadzą więcej informacji na ten temat bliżej pierwszego dnia
w szkole.

Wsparcie społeczno-emocjonalne
Wiemy, że obecne okoliczności pandemii były bardzo trudne dla Ciebie i Twoich dzieci. Uczniowie zostali
odizolowani od swoich nauczycieli, kolegów z klasy i społeczności szkolnych. Z tego powodu damy
nauczycielom, personelowi szkolnemu i uczniom czas na przystosowanie się do przebywania w budynkach
szkolnych i przystosowanie się do zmian. Ponadto zintegrujemy zajęcia społeczno-emocjonalne i opiekę opartą
na traumie z przedmiotami akademickimi w największym możliwym stopniu przez cały dzień. Będziemy
również traktować priorytetowo wsparcie zdrowia psychicznego przez cały rok szkolny.
Ocenianie
Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów, niezależnie od tego, czy są zaangażowani w
nauczanie całkowicie zdalne, czy w nauczanie hybrydowe. Nauczyciel nadzorujący lekcje Twojego dziecka jest
odpowiedzialny za ocenianie postępów w nauce. Mogą to być projekty, egzaminy realizowane w ramach
platformy internetowej lub poza nią, portfolia i inne pomiary biegłości uczniów w nauce.
Nie ma wątpliwości, że od marca wszyscy wiele się nauczyliśmy - zarówno o wirusie, jak i naszej zdolności do
kontynuowania nauki w tym bezprecedensowym czasie. Dlatego nie zadowalamy się niczym innym, jak tylko
najbardziej rygorystycznym i angażującym doświadczeniem instruktażowym dla Twojego dziecka, niezależnie
od wybranego modelu uczenia się. Twoje potrzeby - wraz z potrzebami Twoich dzieci oraz personelu
szkolnego, który im służy - nadal znajdują się w centrum naszego planowania powrotu do szkoły.
Więcej informacji prześlemy w najbliższych dniach i tygodniach. Jak zawsze, zachęcamy do odwiedzenia
schools.nyc.gov/returntoschool2020 , aby uzyskać najnowsze informacje o tym, co przyniesie kolejny rok.
Dziękuję za bycie częścią rodziny DOE.

Z poważaniem,

Richard A. Carranza
Kanclerz
Wydział Oświaty Miasta Nowy Jork

