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Dragi Părinți / Supraveghetori , studenți și personal al Școlilor Publice din Greenfield:
Suntem bucuroși să lansăm Planul de Învățare la Distanță a Școlilor Publice din Greenfield pentru a continua
studierea în timpul școlilor închise legate de COVID-19. De la închiderea școlilor din 16 Martie 2020,
Departamentul de Educație Elementară și Secundară (DESE) a recomandat ca districtele școlare să ofere
oportunități de „îmbogățire și implicare”, unde Școlile Publice din Greenfield au lucrat să promoveze imediat, ca
răspuns la închiderile școlilor din statul Massachusetts din cauza COVID-19.
Pe 26 Martie, Guvernatorul Baker a anunțat o închidere extinsă a tuturor școlilor din Massachusetts până cel
puțin pe 4 Mai 2020. În același timp, Comisarul Educației a lansat îndrumări revizuite, îndrumând școlile din
întreaga Comunitate să actualizeze planuri de învățare la distanță, din cauza închiderii extinse. Aceste indrumari
au fost trimise tuturor familiilor și este disponibil aici: ( (Massachusetts Department of Elementary and
Secondary Education). Comisarul a pus un scop ca toate districtele să pună în aplicare aceste planuri actualizate
de învățare la distanță până la începutul lunii Aprilie 2020. Suntem foarte bucuroși că am realizat acest scop,
uneori lucrând în continuu pentru a oferi acest plan la timp familiilor și studenților din Greenfield.
Vrem să mulțumim Părinților / Supraveghetorilor pentru răbdarea și cooperarea dvs., deoarece am lucrat pentru
a pune în aplicare un model nou pentru implicarea și conectarea cu elevii în timpul școlilor închise. Vrem să
mulțumim studenților, deoarece li se cere să adopte un mod cu totul nouă în ceea ce privește studierea, unde le
lipsește confortul și rutina școlii. Și dorim în mod deosebit să mulțumim educatorilor și administratorilor noștri
care au lucrat persistent la noile îndrumări ale Comisarului din 26 Martie pentru realizarea și implementarea unui
Plan de învățare la distanță pentru o educație în continua în timpul închiderii școlilor din cauza COVID-19.
Personalul Școlilor Publice din Greenfield duc dorul studenților noștri și se străduiesc să se conecteze și să-i
sprijine pe studenți și familiile noastre în acest timp care nu a mai fost așa ceva.
În sfârșit dorim să afirmăm clar după cum a menționat Comisarul Educației în îndrumările sale, că învățarea la
distanță nu poate înlocui învățarea tradițională Școlile noastre sunt locuri de siguranță și confort pentru mulți
dintre studenții noștri, iar educatorii noștri prosperă, de asemenea de contactul excepționali cu tinerii, și sunt
inspirați în fiecare zi de creativitatea, compasiunea și grija pentru lumea din jurul lor.
Învățarea în timpul închiderii școlilor nu este aceeași ca învățarea când școlile sunt deschise. Rugăm părinții să
accepte această schimbare, așa cum continuam sa lucrat și să nu adăuge presiuni asupra sa ori elevilor
dumneavoastre. Este un timp provocator. Suntem împreună. Înțelegem pe deplin factorii stresori care se
confruntă familiile acum, ne străduim să fim o resursă pentru tine și studenți. Acest Plan de învățare la distanță e
conceput având în vedere aceste nevoi.
Cu sinceritate,
Jordana B. Harper
Superintendentul școlilor
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