
17 квітня 2020 року 

 

Шановні батьки учнів школи Pioneer,  

 

Ми сподіваємося, що ви щасливі та здорові.  Ми надсилаємо цей лист, щоб ознайомити вас із 

головним розкладом школи Pioneer Elementary, який ми використовуватимемо до кінця цього 

навчального року (до 19-го червня).   

 

Як відомо, цього навчального року перебувати в приміщенні школи для викладання та навчання 

неможливо, але ми не припиняємо систематичне навчання наших учнів.  Перехід на нову форму 

навчання починається в понеділок 20-го квітня.  Як інспектор нашого шкільного округу, доктор 

Spicciati, повідомляв у попередньому листі, що вчителі та інші керівники визначили пріоритетні 

сфери навчання кожного предмету в межах навчального плану.  Ці ключові стандарти 

визначатимуть процес навчання учнів.   

 

Школа Pioneer працюватиме за таким розкладом (див. нижче).  У цьому розкладі вказано 

структуру та цілі навчання для кожного освітнього рівня та розділу знань.   

• Клацніть посилання, щоб переглянути розклад:  Головний розклад Pioneer (з 20 квітня до 

19 червня 2020 р.)   

• Якщо у вас є конкретні запитання щодо навчального розкладу вашої дитини, зверніться до 

її класного керівника.   

 

Дякуємо за надану підтримку в організації домашнього навчання своєї дитини.  Залучення учнів до 

процесу навчання є вкрай важливим.  Ми цінуємо ваші зусилля, спрямовані на залучення вашої 

дитини до навчання в Google Класі, участі в обговореннях і загальної активності на онлайн-уроках, 

а також до виконання домашніх завдань.  Викладачі щотижня забезпечуватимуть зворотний 

зв’язок і контролюватимуть відвідування класу учнями.  Ми налагодимо контакт із батьками дітей, 

які не перебуватимуть на онлайн-зв’язку під час занять, щоб дізнатися, чим ми можемо зарадити в 

цій ситуації.   

 

Це складні часи для всіх нас, але разом ми подолаємо будь-які труднощі.  Зараз ми прокладаємо 

нову стежину у сфері освіти, і, незважаючи на проблеми, сподіваємося знайти нові можливості та 

шляхи для розвитку й навчання наших учнів!  

 

Не вагаючись, звертайтеся до нас із будь-якими запитаннями або занепокоєннями. 

 

З повагою,  

 

 

Paul McKenzie    Rachel Collins 

Директор    Заступник Директора 

Pioneer Elementary   Pioneer Elementary   

pmckenzie@auburn.wednet.edu  rcollins@auburn.wednet.edu  
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