The New York City Department of Education

Public School 34 K
Oliver Hazard Perry Elementary School
131 Norman Avenue
Brooklyn, New York 11222

Carmen Asselta
Principal
Alain Beugoms
Assistant Principal

19 marca 2020
Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Przyjaciele,
Piszę, aby poinformować Was o niektórych ważnych zmianach, które nastapia w nauczaniu i
uczeniu się w PS 34.
Od poniedziałku 23 marca rozpoczniemy proces zdalnego uczenia się za pośrednictwem
platformy Microsoft Google Classroom. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach w domu
i wykonywać pełen zakres zajęć akademickich pod okiem swoich stałych nauczycieli.
Upewnij się, że masz dostęp do konta swojego dziecka za pośrednictwem Google Classroom.
Instrukcje dotyczące tego zamieszczono na stronie internetowej szkoły (www.ps34.org). Jeśli
masz trudności, możesz wysłać e-mail do naszego koordynatora ds. Rodziców Deise Kowalski na
adres dkowalski@schools.nyc.gov w celu uzyskania dalszej pomocy. Nie twórz prywatnych kont
Google dla swoich dzieci, ponieważ NYC DOE utworzyło konto dla każdego ucznia w mieście
do celów zdalnego uczenia się.
Nasz wirtualny dzień w szkole rozpocznie się o godzinie 9 rano. Nauczyciele wezmą udział w
zajęciach rano, a dzień zakończy się o godzinie 12:20. Od 12:20 do 2:50 studenci potrzebujący
pomocy w pracy będą mogli skontaktować się z wyznaczonym członkiem personelu w celu
uzyskania pomocy. Każdego dnia nauczyciel Twojego dziecka opublikuje dzienny harmonogram
wraz z lekcjami, zadaniami i linkami do innych zajęć wzbogacających. Nauczyciele mogą
publikować zadania trwające kilka dni lub tydzień; prosimy, aby uczniowie ukończyli tylko pracę
na ten konkretny dzień, a nie wszystkie zadania opublikowane na tydzień. Nie używaj
wirtualnego uczenia się jako środka interakcji z nauczycielami, ponieważ może to zakłócić
przepływ nauki dla dzieci. Z nauczycielami można skontaktować się, jak zwykle, za
pośrednictwem ClassDojo.
Nie jest pewne, jak długo będziemy zaangażowani w zdalne uczenie się. Dokładamy wszelkich
starań, aby edukacja Twojego dziecka rozwijała się.
Jako społeczność szkolna sukces i bezpieczeństwo każdego ucznia ma ogromne znaczenie,
dlatego staramy się, aby to nowe podejście do nauczania i uczenia się było pozytywnym
doświadczeniem dla wszystkich dzieci i ich rodzin.
Jak zawsze społeczność uczniów, rodziców i wykładowców PS 34 połączyła się w tym trudnym
czasie. Jako szkoła i miasto przetrwamy te obecne trudności, a następnie będziemy czerpać
wielką radość, gdy nadejdzie czas, aby być razem i wrócić do normy. W międzyczasie bądź
bezpieczny i zdrowy.
Na pewno będę Was regularnie informować o zmianach w miarę ich pojawiania. Prosimy o
kontakt pod adresem casselt@schools.nyc.gov.
Z poważaniem,
Carmen Asselta
Dyrektor szkoly

