
English  
Week of August 3 Top Five Remaining Questions (Translated)  

 

Question  Answer from Principal  

1. Will Meet the Teacher/Open House Night be all virtual? Yes, Meet the Teacher/Open House Night will be an all virtual event. 
Most 1st semester activities will continue to be all virtual. Only 
school-wide distributions will be in the drive through format. 

2. Is the Master Schedule you shared with families a few days ago, the 
final one? 

Very close but not totally. The final master schedule for your grade level 
will be shared at the Meet the Teacher/Open House Night. We have 
taken feedback and have made minimal but needed changes to 
enhance the Master Schedule. However, please know that the Master 
Schedule remains in the presented structure shared with families 
earlier. Currently, families have a solid picture of their child’s grade level 
schedule. 

3. Is Wednesday guaranteed as a flex day without direct instruction?  Wednesday will be flex day but will incorporate some direct 
instruction. Details will be shared at the Meet the Teacher/Open 
House Night. Students will also be provided learning tasks each 
Wednesday. It should not be considered a day off from learning.  

4. I have general questions about how the classes will be grouped, about 
how the curriculum will be standardized within the grade and about 
non-Ephesus teacher involvement.  

Each student will have one teacher and a TA in grades K-3. We will 
teach grade level standards as we have taught each school  prior so 
student attendance is necessary each day. Support teachers will serve 
students as they have done in the past, just virtually. We will have 
regular school online.  

5. Will students still be assigned to a teacher from another school now 
that we will be in full remote learning for the 1st semester? Will 
maintaining consistent teachers year-long for the students be a 
priority? 

Students will not be assigned a teacher from another school now that 
we have moved into full remote learning for the first semester. In 
addition, it is my hope, yet not a guarantee, that all students will 
maintain a consistent teacher year long.  

 
* Grades will be provided to students each quarter including Specials classes. If your child misses learning sessions, that may and probably will 
impact their ability to master the covered content standard or objective and could cause your child to earn a lower report card grade. 
 
 
 



Spanish  
Semana del 3 de agosto Las cinco preguntas restantes (traducidas)  

Pregunta  Respuesta del director  

1. ¿Conocerá al maestro / Open House Night será todo virtual? Sí, Meet the Teacher / Open House Night será un evento totalmente 
virtual. La mayoría de las actividades del primer semestre continuarán 
siendo todas virtuales. Solo las distribuciones de toda la escuela 
estarán en el formato drive-through. 

2. ¿Es el horario maestro que compartió con las familias hace unos días, 
el último? 

Muy cerca pero no totalmente. El horario maestro final para su nivel de 
grado se compartirá en la noche Meet the Teacher / Open House. 
Hemos recibido comentarios y hemos realizado cambios mínimos pero 
necesarios para mejorar el Programa maestro. Sin embargo, tenga en 
cuenta que el Programa maestro permanece en la estructura 
presentada que se compartió con las familias anteriormente. 
Actualmente, las familias tienen una imagen sólida del horario de nivel 
de grado de sus hijos. 

3. ¿El miércoles está garantizado como un día flexible sin instrucción 
directa?  

El miércoles será día flexible pero incorporará algunas instrucciones 
directas. Los detalles se compartirán en la noche Meet the Teacher / 
Open House. Los estudiantes también recibirán tareas de aprendizaje 
cada miércoles. No debe considerarse un día libre de aprendizaje.  

4. Tengopreguntas generales sobre cómo se agruparán las clases, sobre 
cómo se estandarizará el plan de estudios dentro del grado y sobre la 
participación de los maestros que no pertenecen a Éfeso.  

Cada estudiante tendrá un maestro y un TA en los grados K-3. 
Enseñaremos los estándares de nivel de grado como hemos enseñado 
antes en cada escuela, por lo que la asistencia de los estudiantes es 
necesaria cada día. Los maestros de apoyo servirán a los estudiantes 
como lo han hecho en el pasado, casi de manera virtual. Tendremos 
escuela regular en línea.  

5. ¿Seguirán siendo asignados los estudiantes a un maestro de otra 
escuela ahora que estaremos en aprendizaje remoto completo 
durante el primer semestre? ¿Será prioritario mantener maestros 
consistentes durante todo el año para los estudiantes? 

A los estudiantes no se les asignará un maestro de otra escuela ahora 
que nos hemos mudado al aprendizaje remoto completo durante el 
primer semestre. Además, espero, pero no es una garantía, que todos 
los estudiantes mantengan un maestro constante durante todo el año.  

 
* Las calificaciones se proporcionarán a los estudiantes cada trimestre, incluidas las clases especiales. Si su hijo pierde las sesiones de 
aprendizaje, eso puede y probablemente afectará su capacidad para dominar el estándar u objetivo del contenido cubierto y podría hacer que su 
hijo obtenga una calificación más baja en la boleta de calificaciones. 



Arabic  
  (األسبوع الثالث من أغسطس: األسئلة الخمسة األولى المتبقیة (مترجم

 

  إجابة من مدیر المدرسة  سؤال

1.  نعم ، لقاء مع المعلم / لیلة البیت المفتوح سیكون حدًثا افتراضًیا بالكامل. ستظل معظم أنشطة الفصل هل ستلتقي لیلة المعلم / البیت المفتوح افتراضًیا؟
 .الدراسي األول افتراضیة. ستكون التوزیعات على مستوى المدرسة فقط في القیادة من خالل التنسیق

2.  قریب جدا لكن لیس كلیا. سیتم مشاركة الجدول الزمني النهائي الرئیسي لمستوى الصف الخاص بك هل الجدول الرئیسي الذي شاركته مع العائالت قبل بضعة أیام ، هو الجدول النهائي؟
 في لقاء لقاء المعلم / لیلة البیت المفتوح. لقد تلقینا مالحظات وقمنا بإجراء تغییرات طفیفة ولكن الزمة
 لتحسین الجدول الرئیسي. ومع ذلك ، یرجى العلم بأن الجدول الرئیسي ال یزال في الهیكل المقدم الذي
 تم مشاركته مع العائالت في وقت سابق. حالیا ، لدى العائالت صورة قویة لجدول مستوى الصف
 .الدراسي ألطفالهم

3.  سیكون یوم األربعاء مرًنا ولكنه سیشتمل على  بعض التعلیمات المباشرة.  سیتم مشاركة التفاصیل في  هل األربعاء مضمون لیوم مرن بدون تعلیمات مباشرة؟
 لیلة لقاء المعلم / البیت المفتوح. سیتم تزوید الطالب بمهام تعلیمیة كل یوم أربعاء.  ال ینبغي اعتباره
  .یوم عطلة من التعلم

4.  لدیأسئلة عامة حول كیفیة تجمیع الفصول الدراسیة ، وكیف سیتم توحید المناهج الدراسیة في الصف
  .وحول مشاركة المعلم من غیر أفسس

 سنقوم بتدریس معاییر مستوى الصف كما .K-3 في الصفوف TA سیكون لكل طالب معلم واحد و
 علمنا كل مدرسة مسبًقا لذا من الضروري حضور الطالب كل یوم. سوف یقوم مدرسو الدعم بخدمة
  .الطالب كما فعلوا في الماضي تقریًبا. سیكون لدینا مدرسة عادیة على اإلنترنت

5.  هل سیستمر تعیین الطالب لمدرس من مدرسة أخرى اآلن بعد أن نكون في مرحلة التعلم الكامل عن
 ُبعد للفصل الدراسي األول؟ هل سیكون الحفاظ على المعلمین المتناسقین طوال العام للطالب أولویة؟

 لن یتم تعیین مدرس من الطالب من مدرسة أخرى اآلن بعد أن انتقلنا إلى التعلم عن بعد الكامل للفصل
 الدراسي األول. باإلضافة إلى ذلك ، آمل ، ولكن لیس ضماًنا ، أن یحافظ جمیع الطالب على مدرس
  .ثابت لمدة عام

 
 سیتم توفیر الدرجات للطالب كل ربع سنة بما في ذلك فصول خاصة. إذا فات طفلك جلسات التعلم ، فقد یؤثر ذلك وربما سیؤثر على قدرته على إتقان معیار المحتوى المغطى أو الهدف وقد یتسبب في حصول *
 .طفلك على درجة بطاقة تقریر أقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chinese  
8月3日當週，剩餘的五個問題（翻譯）  

 

問題  校長的答案  

1. 將“見面老師/開放日之夜”完全虛擬化嗎？ 是的，認識老師/開放日之夜將是一場虛擬活動。大多數第一學期的活動
將繼續是虛擬的。只有學校範圍的發行版才會採用直通格式。 

2. 您幾天前與家人分享的總時間表是最後一張嗎？ 非常接近，但不完全一致。您的年級水平的最終總時間表將在“見面老師/
開放日之夜”中共享。我們已收到反饋，並已進行了最少的更改，但需要
進行更改以增強主時間表。但是，請注意，總進度表仍保留在先前與家
人共享的結構中。目前， 家庭對孩子的年級表有清晰的了解。 

3. 是否可以在沒有直接指示的情況下將星期三確定為活動日？  星期三是活動日，但會 包含一些直接指導。 詳細信息將在“見面老師/開
放日之夜”中分享。每個星期三還將為學生提供學習任務。 不應將其視為
放假一天。  

4. 我有一個普遍的問題，關於班級如何分組，課程如何在年級內標準化以
及非以弗所老師的參與。  

每個學生將有一名老師和一名K-3年級的TA。我們將按照以前每所學校
的教學標準教授年級標準，因此每天都有學生出勤。支持老師將像過去
一樣為學生提供服務。我們將在線上正規學校。  

5. 既然我們將在第一學期進行全面的遠程學習，現在是否仍將學生分配給
另一所學校的老師？ 是否會優先考慮為學生維持一年的教師穩定？ 

由於我們已經在第一學期開始全面遠程學習，因此不會再為學生分配其
他學校的老師。另外，我希望，但不能保證，所有學生將在一年中保持
一致的教師水平。  

 
*每個季度將向學生提供成績，包括特殊課程。如果您的孩子錯過學習課程，這可能並且很可能會影響他們掌握所涵蓋內容標准或目標的能力，並可能
導致您的孩子獲得較低的成績單成績。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Japanese 
8月3日の週、残りの上位5つの質問（翻訳済み）  

 

質問  校長からの回答  

1. 教師/オープンハウスナイトに出会うことはすべてバーチャルですか？ はい、「先生に会う」/「オープンハウスナイト」はすべて仮想イベン
トです。ほとんどの1学期の活動は、引き続きすべて仮想的に行われま
す。ドライブスルーフォーマットには、学校全体の配布のみが含まれ
ます。 

2. 数日前に家族と共有したマスタースケジュールは、最後のスケジュー
ルですか？ 

非常に近いが完全ではない。学年の最終的なマスタースケジュール
は、Meet the Teacher / Open House Nightで共有されます。私たちは
フィードバックを取り、マスタースケジュールを強化するために最小
限の、しかし必要な変更を行いました。ただし、マスタースケジュー
ルは、以前に家族と共有した提示された構造のままであることを知っ
ておいてください。現在、 家族は子供の学年のスケジュールをしっか
りと把握しています。 

3. 水曜日は直接の指示なしにフレックスデーとして保証されますか？  水曜日はフレックスデーになりますが、が いくつかの直接的な指示組
み込まれます。 詳細はミート・ザ・ティーチャー/オープンハウス・ナ
イトで共有されます。また、学生には毎週水曜日に学習タスクが提供
されます。 学習からの休みとは考えないでください。  

4. 私はグラムありますクラスがカリキュラムは等級内および非エフェソ
スの教師の関与について標準化されるかについて、グループ化する方
法についてeneral質問が。  

K-3年生には、各生徒に1人の教師と1人のTAがいます。学校ごとに事
前に教えたので、生徒の出席が毎日必要なので、学年レベルの基準を
教えます。サポート教師は、過去と同じように、事実上、生徒にサー
ビスを提供します。私たちは通常の学校をオンラインにします。  

5. 1学期は完全にリモートラーニングになるので、生徒は引き続き別の
学校の教師に割り当てられますか？ 学生のために一貫した教師を一年
中維持することは優先事項ですか？ 

最初の学期に完全リモート学習に移行したため、生徒には別の学校の
教師が割り当てられなくなります。さらに、すべての生徒が1年間一貫
して教師を維持することが保証されているわけではありませんが、私
の希望です。  

 
*成績は、スペシャルクラスを含め、四半期ごとに学生に提供されます。お子様が学習セッションを見逃した場合、カバーされるコンテンツの標準
または目的を習得する能力に影響を与える可能性があり、おそらく影響を及ぼし、お子様のレポートカードの成績が低くなる可能性があります。 
 

 


