
Week of July 27 Top Ten Ephesus Family Questions  
 
 

Question  Answer from Principal  

1 How soon will student/teacher assignments be 
available?  

Tentative Target Date is Friday, August 7th.  

2 How can I ensure that the children in my child’s learning 
pod are placed in the same class?  

There is no state or district mandate that students be placed in 
community learning pods and then be placed in the same school 
classroom.  

3 What is the likelihood that Ephesus students will be 
assigned to a teacher not from Ephesus? 

This is a possibility, however at this time, determining this is 
almost impossible. This determination is maybe at least two 
weeks away in my opinion.  

4 Will Ephesus be offering clubs or other social groups to 
the kids in the first 9 weeks, when all students are 
virtual?  

Currently, this answer is no, however I do hope to offer clubs or 
other social groups as soon as possible.  

5 Will you provide more flexible times for working families 
for “packet and supplies” pick up then 8am to 10am? 

Yes, we will hold extended distribution times to start the school 
year.  

6 How will you assist children and working parents with the 
emotional impact of the way school ended last year?  

The first week of school for students is dedicated to social 
emotional learning lessons. We will also share information with 
families.  

7 Will you have after school open? We do not have an answer yet from the district. I know they are 
working on providing this answer to families. 

8 If we choose to stay at home the whole semester, will 
the same teachers be doing the virtual school with those 
kids, or will there be a shift at 9 weeks? 

100%, we want students to have the same teacher. Currently, I 
am still working to collect all family decision responses to ensure 
our student placements are correct to prevent any 9 week 
teacher changes.  



9 If you signed up for the hybrid plan initially, can you 
switch to remote learning after the first nine weeks? 

No word yet from the district to confirm either way.  

10 Will the remote and hybrid curricula be the same /similar 
for the first 9 weeks?  

Yes, 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spanish 
 

Las 10 mejores preguntas de las familias de Ephesus de la semana del 27 de julio. 
 
 

Preguntas  Respuestas del Director de la escuela  

1. ¿Qué tan pronto estarán disponibles las asignaciones de 
estudiantes / maestros? 

La fecha tentativa es el viernes, 7 de agosto.  

2. ¿Cómo puedo asegurarme de que los niños en el grupo 
de aprendizaje de mi hijo/a se coloquen en la misma 
clase?  

No existe un mandato estatal o del distrito para qué los 
estudiantes sean ubicados en módulos de aprendizaje 
comunitario y luego colocados en el mismo salón de clases de 
la escuela. 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que los estudiantes de 
Ephesus sean asignados a un maestro que no sea de la 
escuela de Ephesus? 

Es una posibilidad, sin embargo, en este momento es casi 
imposible hacer una determinación. En mi opinión tendremos 
una mejor respuesta en las próximas dos semanas. 

4. ¿Ephesus ofrecerá clubes u otros grupos sociales a los 
niños en las primeras 9 semanas, cuando todos los 
estudiantes estén en aprendizaje remoto?  

En la actualidad, la respuesta es no, sin embargo espero 
ofrecer clubes u otros grupos sociales lo antes posible.  

5. ¿Proporcionarán horarios más flexibles para las familias 
que trabajan durante el horario de 8-10 am para recoger 
los “paquetes y suministros” ? 

SI, tendremos tiempos de distribución más flexibles para 
comenzar el año escolar. 

6. ¿Cómo ayudarán a los niños y a los padres que trabajan 
con el impacto emocional por la forma en que terminó la 
escuela el año pasado? 

La primera semana de clases para los estudiantes está 
dedicada a lecciones de aprendizaje social y emocional. 
También compartiremos esa información con las familias. 

7. ¿Estará abierto el programa de después de la escuela? Aún no tenemos una respuesta del distrito escolar. Sé que 
están trabajando para proporcionar esta respuesta a las familia 
más adelante.  



8. Si elegimos quedarnos en casa todo el semestre, 
¿estarán los mismos maestros administrando el 
aprendizaje virtual con los niños, o habrá un cambio al 
finalizar las 9 semanas? 

Queremos que los estudiantes permanezcan con los mismos 
maestros 100%.  Actualmente, continúo trabajando en 
recolectar las respuestas  y decisiones familiares para asegurar 
que los estudiantes sean colocados correctamente  para evitar 
cambios de maestros al finalizar las 9 semanas. 

9. Si se inscribió inicialmente en el plan híbrido, ¿puede 
cambiar al aprendizaje remoto después de las primeras 
nueve semanas? 

No tengo actualmente una respuesta sobre esto por parte del 
distrito.  

10. ¿Los planes de aprendizaje remotos e híbridos serán 
iguales / similares durante las primeras 9 semanas? 

SI, 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chinese 
7月27日当周Ephesus小学家庭的十大问题 

 
 

问题 校长答复 

要等到多久将提供学生/老师的安排？ 暂定目标日期是8月7日，星期五。 

How can I ensure that the children in my child’s learning pod are 
placed in the same class? 如何确保我孩子学习pod中的孩子被安
排在同一班级？ 

There is no state or district mandate that students be placed in 
community learning pods and then be placed in the same school 
classroom. 没有州或学区的强制性规定，将学生放在社区学习
pod中，然后再安排在同一学校的教室中。 

Ephesus学生被分配给非Ephesus老师的可能性是多少？ 这有可能，但是目前，确定这几乎是不可能的。我认为这一确切
决定可能至少需要再等两个周。 

当所有学生都在头9周内上网课时，Ephesus会向孩子们提供俱乐
部或其它社交团体吗？ 

目前，答案是否定的，但是我希望尽快会提供俱乐部或其它社会
团体。 

您会为工作的家庭提供更灵活的时间来领取从上午8点到上午10
点的“packet and supplies” 吗？ 

是的，我们将延长分发时间以开始新的学年。 

您将如何帮助孩子们和工作的父母在去年学校结束时产生的情感
影响？ 

在学生开学的第一周，致力于社交情感学习的课程。我们还将与
各位家庭共享信息。 

课后班会开放吗？ 该学区尚无答案。我知道他们正在努力为各位家庭提供这个答
案。 

如果我们选择整个学期都待在家里学习，那么会是相同的老师给
教网上课程吗？还是会在9周后轮班吗？ 

100％，我们希望学生拥有相同的老师。目前，我仍在努力收集
所有家庭的决策答复，以确保我们正确安排好学生，以避免9周
后老师的变动。 

如果您最初注册了混合计划，是否可以在九周后改变到远程学
习？ 

该学区尚未有任何消息证实这两种方式的改变。 



前9周的远程课程和混合课程表是否会是相同/相似的？ 是的，100％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic  



 
 أهم عشر أسئلة لألسرة إفاسیس أسبوع 27 یولیو

 

 األجوبة من المدیر  األسإلة

 من الممكن ان تكون متوفرة في یوم  الجمعة 7 أغسطس. متى ستكون واجبات الطالب و المعلم متوفرة؟1.

 كیف یمكنني ضمان وضع األطفال في حجرات التعلیم الخاص2.
 بطفلي في نفس الفصل؟

 ال یوجد تفویض من الوالیة أو المقاطعة لوضع الطالب في حجرات
 التعلم المجتمعیة ثم وضعهم في نفس الفصل الدراسي بالمدرسة.

 ما هي االحتمالیة بتعیین طالب إفاسیس لمدرس لیس من3.
 أفاسیس؟

 هذا احتمال ، ولكن في هذا الوقت ، تحدید هذا یكاد یكون مستحیال. هذا
 التصمیم ربما یكون على األقل أسبوعین في رأیي.

 هل سیقدم إفاسیس النوادي أو المجموعات االجتماعیة األخرى4.
 لألطفال في األسابیع التسعة األولى ، عندما یكون جمیع الطالب

 افتراضیین؟

 حالًیا ، هذه اإلجابة ال ، لكنني آمل أن أقدم النوادي أو المجموعات
 االجتماعیة األخرى في أقرب وقت ممكن.

 هل ستوفر أوقاًتا أكثر مرونة للعائالت العاملة الستالم "الحزم5.
 والمستلزمات" ثم من الساعة 8 صباًحا إلى 10 صباًحا؟

 نعم ، سنحتفظ بأوقات توزیع ممتدة لبدء العام الدراسي.

 كیف ستساعد األطفال واآلباء العاملین في التأثیر العاطفي6.
 للطریقة التي انتهت بها المدرسة العام الماضي؟

 یتم تخصیص األسبوع األول من المدرسة للطالب لدروس التعلیم
 العاطفي االجتماعي. سنقوم أیًضا بمشاركة المعلومات مع العائالت.

 لیس لدینا جواب حتى اآلن من المنطقة. أعلم أنهم یعملون على توفیر هل سیكون برنامج بعد المدرسة مفتوح؟7.
 هذه اإلجابة للعائالت .

 إذا اخترنا البقاء في المنزل في الفصل الدراسي بأكمله ، فهل8.
 سیقوم نفس المدرسین بالمدرسة االفتراضیة مع هؤالء األطفال

 ٪100 نرید أن یكون للطالب نفس المعلم. في الوقت الحالي ، ما زلت
 أعمل على جمع جمیع االستجابات لقرار األسرة للتأكد من صحة



 مواضع الطالب لمنع أي تغییر لمدة 9 أسابیع للمعلم. ، أم سیكون هناك مناوبة في 9 أسابیع؟

 إذا قمت بالتسجیل في الخطة المختلطة في البدایة ، فهل یمكنك9.
 التبدیل إلى التعلم عن بعد بعد األسابیع التسعة األولى؟

 ال كلمة بعد من المنطقة لتأكید أي من االتجاهین .

 هل ستكون المناهج البعیدة والمختلطة هي نفسها و متشابهة10.
 في األسابیع التسعة األولى؟

 نعم %100

 
 
 
Japanese 
 
 

7月27日の週のEphesus家族の質問トップ10  
 
 

質問 校長からの回答  

1. 生徒/教師のクラス分けはいつから利用可能になります
か？ 

目標としているのは8月7日金曜日です。 

2. 学習ポッドの子供が同じクラスに確実に配置されるよう
にするにはどうすればよいですか？ 

生徒が地域学習ポッドに配置され、同じ学校の教室に配置され
るという州または地区の義務はありません。  

3. Ephesusの生徒がEphesusではない教師に割り当てられ
る可能性はどのくらいですか？ 

起きる可能性ですが、現時点ではこれを予測することはほとん
ど不可能です。 私の意見では、この決断はおそらく少なくとも
2週間先です。 

4. Ephesusは、すべての生徒がバーチャルになる最初の9
週間に、クラブやその他の社交グループを子供たちに提

現在、この回答は「いいえ」ですが、できるだけ早くクラブや
他の社交グループを提供したいと思っています。 



供しますか？ 

5. 午前8時から10時までの「パケットと教材」の受け取り
のために、働く家族により柔軟な時間を提供しますか？ 

はい、私たちは学年度を開始するために延長配布時間を作りま
す。  

6. 昨年の学校の終わり方で子供と働く親の感情的な影響を
どのように支援しますか？ 

学校の最初の週は生徒のために、社会的感情的な学習レッスン
に時間を費やします。 また、家族と情報を共有します。 

7. 放課後のケアーは開いてもらえますか？ 地区からの回答はまだありません。 私は地区がこの答えを家族
に提供することに取り組んでいることを知っています。 

8. 学期中ずっと家にいることを選択した場合、同じ教師が
それらの子供たちとバーチャルスクールを行いますか、
それとも9週間でシフトがありますか？ 

100％、私たちは生徒たちを同じ教師にすることにしていま
す。 現在、9週間の教師の変更を防ぐために生徒の配置が正し
いことを確認するために、すべての家族決定の回答を収集する
ために引き続き取り組んでいます。 

9. 最初にハイブリッドプランに登録した場合、最初の9週
間後に遠隔学習に切り替えることはできますか？ 

どちらの方法でも確かな地区からの回答はまだありません。 

10.最初の9週間の遠隔カリキュラムとハイブリッドカリ
キュラムは同じ/似ていますか？ 

はい、100％同じ/似ています。 

 


