ESPAÑOL ABAJO; নীেচ ব ািল

Good Afternoon and Welcome to Hillcrest!
I would like to formally welcome you to our school - we are excited to meet you. Below you will
find important information regarding our school’s rotational Blended Learning Schedule, what
cohort you are in, and also information on a FRESHMAN ORIENTATION which will be held on
Thursday September 3, 2020 at 5pm.
Our rotational schedule will include 5 cohorts of students - 4 in-person cohorts, and 1 remote
only cohort. The in-person cohorts will rotate the day they come in based on the schedule
below. You will come to school on the days listed for the start of your last name. For example, if
your last name is Adams, you are in group A; if you last name is Thomas, you are in group E.
(Actual school days are subject to change when the DOE releases their school calendar):
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All students will be in school, or learning virtually, from 8:30am - 2:00pm.
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If you would like to sign up for REMOTE LEARNING ONLY, you must fill out this DOE form. If
you do not fill out this form you will be placed in in-person learning by default:
https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
On Thursday September 3rd, 2020 at 5:00pm we will be holding FRESHMAN ORIENTATION
virtually. We will have 3 meetings running simultaneously - English, Spanish, and Bengali.
English Freshman Orientation Link September 3rd, 2020 5PM:
https://meet.google.com/jcj-sydi-vuy
Orientación para los estudiantes del noveno grado. El 3 de Septiembre a las 5PM:
Enlace para Espanol: https://meet.google.com/wca-rhph-sjm
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ESPANOL:
¡Buenas tardes y bienvenido a Hillcrest!
Me gustaría darle la bienvenida formalmente a nuestra escuela. Estamos emocionados de
conocerles. A continuación, encontrará información importante con respecto al Programa de
Aprendizaje Combinado rotativo de nuestra escuela, en qué grupo se encuentra y también
información sobre una ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO que se
llevará a cabo el jueves 3 de septiembre de 2020 a las 5 p.m.
Nuestro programa de rotación incluirá 5 grupos de estudiantes: 4 grupos en persona y 1 grupo
solo virtual. Las cohortes en persona rotarán el día en que ingresan según el programa que
verá a continuación. Usted vendrá a la escuela en el día indicado de acuerdo a la primera letra
de su apellido. Por ejemplo, si su apellido es Arias, está en el grupo A; Si su apellido es
Terrero, está en el grupo E. (Los días escolares exactos están sujetos a cambios cuando el
DOE publique su calendario escolar):
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Todos los estudiantes estarán en la escuela, o aprenderán virtualmente, de 8:30 am a 2:00 pm.
Si desea inscribirse para APRENDIZAJE VIRTUAL SOLAMENTE, debe completar este
formulario del DOE. Si no completa este formulario, se le asignará un aprendizaje presencial de
forma predeterminada:
https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
El Jueves 3 de Septiembre de 2020 a las 5:00 P.M. llevaremos a cabo la ORIENTACIÓN PARA
ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO de forma virtual. Tendremos 3 reuniones simultáneas:
en Inglés, en Español y en Bengalí.
Orientación para los estudiantes del noveno grado. El 3 de Septiembre a las 5PM:
Enlace para Espanol: https://meet.google.com/wca-rhph-sjm
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