
English 
 

Additional Questions from 7/28/20 Parent Meeting  
 
Does Kindergarten start on August 17? Yes, and the Kindergarten Orientation will be on August 13th at 6pm. But 
students will not receive their classroom placement until at least 8/19 or 8/20. In past years we have used a 
staggered approach to allow time for assessing our rising kindergarten students before providing official 
classroom assignments. We will do the same this year, just in a remote format. 
 
How rigid will the remote learning schedule be? Each grade level will teach all curriculum standards throughout the 
2020-21 school year. Instruction during this school year will be tremendously more rigorous than the instruction 
at the end of the 2019-20 Spring semester. Students will be provided quarterly report card grades which will 
require teachers to collect assignments and grade students based on their correct completion of the assigned 
tasks.  
 
How will parents be taught how to teach our kids remotely? We are working to provide resources that will help 
families better support their children remotely. Our staff will provide resources that will assist parents in learning 
instruction platforms like SeeSaw, Google Meet and more.  
 
My child has an IEP. How will he get the academic support he needs to get to the next level. Our daily schedule this 
year allows EC students to get the necessary academic instructional time to accomplish their learning goals. Our 
district is currently working to provide further details as to how we will explicitly serve EC students this year. 
More communication with EC families is forthcoming. ESL and AIG students will also be served accordingly 
throughout this school year to meet their academic needs.  
 
Is there a plan to partner with a health organization (or something like that)  to assure teachers and staff have adequate 
and proper PPE and sanitizing products should schools move to a hybrid in-person plan? Yes, the district recently sent 
out an email to families about partnering with local health agencies to ensure the safety of staff, students and 
their families. If we move to PLAN B this school year , I sincerely think we will be able to ensure the safety of all 
our constituents. 
 
If my child has alternative childcare at a center, how will the teacher work with the center's staff? All assignments will be 
placed on the Ephesus Virtual Website for access. Students should bring their devices to their childcare center 
and log in to the morning meeting each day. If center staff are having trouble, they should let their students’ 
parent(s) know the issue(s). The parent(s) should then communicate any issue(s) or concern(s) to their child’s 
teacher(s) to help resolve the problem. Then parents can relay the solution to the childcare center.  
 
Do students have the option to participate asynchronously for either all or portions of the online content? Yes, what 
makes this Fall semester different than last Spring is that families have a clear daily schedule of instruction for 
which students will be held accountable. As the district has stated in the remote learning plan, it is more 
important that students complete the assignments rather than whether they are in attendance at every learning 
session.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spanish  
 

Preguntas adicionales de la reunión de padres del 7/28/20  
 
¿Comienza Kindergarten el 17 de agosto? Sí, y la Orientación de Kindergarten será el 13 de agosto a las 6pm. Pero 
los estudiantes no recibirán su colocación en el salón de clases hasta al menos el 8/19 o 8/20. En los últimos 
años, hemos utilizado un enfoque escalonado para dar tiempo a evaluar a nuestrosascenso kínder endiez 
alumnos deantes de proporcionar tareas oficiales en el aula. Haremos lo mismo este año, solo en un formato 
remoto. 
 
¿Qué tan rígido será el horario de aprendizaje remoto? Cada nivel de grado enseñará todos los estándares del plan 
de estudios durante el año escolar 2020-21. La instrucción durante este año escolar será tremendamente más 
rigurosa que la instrucción al final del semestre de primavera 2019-20. Los estudiantes recibirántrimestrales en 
la boleta de calificacionescalificaciones, lo que requerirá que los maestros recopilen las tareas y califiquen a los 
estudiantes en función de su correcta finalización de las tareas asignadas.  
 
¿Cómo se les enseñará a los padres cómo enseñar a nuestros hijos de forma remota? Estamos trabajando para 
proporcionar recursos que ayuden a las familias a apoyar mejor a sus hijos de forma remota. Nuestra El personal 
proporcionará recursos que ayudarán a los padres a aprender plataformas de instrucción como SeeSaw, Google 
Meet y más.  
 
Mi hijo tiene un IEP. ¿Cómo obtendrá el apoyo académico que necesita para pasar al siguiente nivel? Nuestro horario 
diario de este año permite a los estudiantes de EC obtener el tiempo de instrucción académica necesario para 
lograr sus objetivos de aprendizaje. Nuestro distrito está trabajando actualmente para proporcionar más detalles 
sobre cómo serviremos explícitamente a los estudiantes de EC este año. Más comunicación con las familias de 
la CE está por llegar. Los estudiantes de ESL y AIG también recibirán servicios en consecuencia durante este 
año escolar para satisfacer sus necesidades académicas.  
 
¿Existe un plan para asociarse con una organización de salud (o algo así) para asegurar que los maestros y el personal 
tengan un EPP adecuado y adecuado y productos desinfectantes en caso de que las escuelas pasen a un plan híbrido 
en persona? Sí, el distrito envió recientemente un correo electrónico a las familias sobre la asociación con 
agencias de salud locales para garantizar la seguridad del personal, los estudiantes y sus familias. Si nos 
mudamos al PLAN B este año escolar, creo sinceramente que podremos garantizar la seguridad de todos 
nuestros constituyentes. 
 
Si mi hijo tiene cuidado de niños alternativo en un centro, ¿cómo trabajará el maestro con el personal del centro? Todas 
las tareas se colocarán en el sitio web virtual de Ephesus para acceder. Los estudiantes deben llevar sus 
dispositivos a su centro de cuidado infantil e iniciar sesión en la reunión de la mañana todos los días. Si el 
personal del centro tiene problemas, deben informar a los padres de sus alumnos sobre los problemas. Los 
padres deben comunicar cualquier problema o inquietud a los maestros de su hijo para ayudar a resolver el 
problema. Entonces los padres pueden transmitir la solución al centro de cuidado infantil.  
 
¿Los estudiantes tienen la opción de participar de forma asíncrona para todo o parte del contenido en línea? Sí, lo que 
hace que este semestre de otoño sea diferente al de la primavera pasada es que las familias tienen un horario 
diario claro de instrucción por el cual los estudiantes serán responsables. Como el distrito ha indicado en el plan 
de aprendizaje remoto, es más importante que los estudiantes completen las tareas en lugar de siasisten a cada 
sesión de aprendizaje.  
 
 
 
 
 



 
Arabic 

 
  أسئلة إضافیةلالجتماع األبوین 7/28/20

 
 هل تبدأ روضة األطفال یوم 17 أغسطس؟  نعم ، وستكون توجیهات ریاض األطفال یوم 13 أغسطس الساعة 6 مساًء. لكن الطالب لن یحصلوا على مكانهم في الفصول
 ص  الطالب العشرةقبل تقدیمindergaالدراسیة حتى 8/19 أو 8/20 على األقل. في السنوات الماضیة وقد استخدمنا منهج متداخلة إلتاحة الوقت لتقییم ارتفاعلدینا  ك
 .الواجبات الصفیة الرسمیة. سنفعل نفس الشيء هذا العام ، فقط بتنسیق بعید
 
 ما مدى صرامة جدول التعلم عن بعد؟  سیقوم كل مستوى دراسي بتدریس جمیع معاییر المناهج طوال العام الدراسي 2020-21. سیكون التدریس خالل هذه السنة
 الدراسیة أكثر صرامة بشكل كبیر من التعلیمات في نهایة فصل الربیع 2019-2020. سیتم تزوید الطالببطاقة التقریر الفصلیة  بدرجات  التي تتطلب من المعلمین جمع
  .الواجبات وتقدیر الطالب بناًء على إكمالهم الصحیح للمهام المعینة
 
 كیف سیتم تعلیم اآلباء كیفیة تعلیم أطفالنا عن بعد؟  نحن نعمل على توفیر الموارد التي تساعد العائالت على دعم أطفالهم بشكل أفضل عن ُبعد. لنا  سیوفر الموظفون الموارد
  .والمزید Google Meet و SeeSaw التي ستساعد اآلباء في منصات التعلیم التعلیمیة مثل
 
 بالحصول على الوقت التعلیمي EC كیف سیحصل على الدعم األكادیمي الذي یحتاجه للوصول إلى المستوى التالي.  یسمح جدولنا الیومي هذا العام لطالب .IEP طفلي لدیه
 األكادیمي الضروري لتحقیق أهدافهم التعلیمیة. تعمل منطقتنا حالًیا على تقدیم مزید من التفاصیل حول كیفیة تقدیم الخدمة بشكل صریح لطالب المفوضیة األوروبیة هذا
  .وفًقا لذلك طوال العام الدراسي لتلبیة احتیاجاتهم األكادیمیة AIG و ESL العام. المزید من التواصل مع عائالت المفوضیة األوروبیة وشیك. سیتم أیًضا تقدیم طالب
 
 هل هناك خطة للشراكة مع منظمة صحیة (أو شيء من هذا القبیل) لضمان حصول المعلمین والموظفین على معدات الوقایة الشخصیة المناسبة والصحیة وتعقیم المنتجات في
 حالة انتقال المدارس إلى خطة شخصیة مختلطة؟  نعم ، أرسلت المنطقة مؤخًرا بریًدا إلكترونًیا للعائالت حول الشراكة مع وكاالت الصحة المحلیة لضمان سالمة الموظفین
 .هذا العام الدراسي ، أعتقد بصدق أننا سنتمكن من ضمان سالمة جمیع ناخبینا PLAN B والطالب وأسرهم. إذا انتقلنا إلى
 
 الظاهري للوصول. یجب Ephesus إذا كان طفلي لدیه رعایة أطفال بدیلة في المركز ، فكیف سیعمل المعلم مع موظفي المركز؟  سیتم وضع جمیع الواجبات على موقع
 على الطالب إحضار أجهزتهم إلى مركز رعایة األطفال الخاص بهم وتسجیل الدخول إلى االجتماع الصباحي كل یوم. إذا كان موظفو المركز یواجهون مشاكل ، فیجب علیهم
 إخبار والدي (أولیاء أمور الطالب) بالمشكلة. یجب على الوالدین (أولیاء األمور) بعد ذلك توصیل أي مشكلة (مشكالت) أو مخاوف (مخاوف) إلى معلم (معلمي) أطفالهم
  .للمساعدة في حل المشكلة. ثم یمكن للوالدین نقل الحل إلى مركز رعایة الطفل
 
 هل یمتلك الطالب خیار المشاركة بشكل غیر متزامن لكل أو جزء من المحتوى عبر اإلنترنت؟  نعم ، ما یجعل فصل الخریف هذا مختلًفا عن فصل الربیع الماضي هو أن لدى
 األسر جدوًال یومًیا واضًحا للتدریس سیخضع الطالب للمساءلة عنه. كما قال حي في خطة التعلم عن بعد، هو أكثر أهمیة أن الطالب إكمال المهام بدال من  سواء كانوا في
  .في كل دورة التعلم ndanceتوریه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chinese 

 
7/28/20家長會議的其他問題  

 
幼兒園從8月17日開始嗎？ 是的，幼兒園入學介紹會將在8月13日下午6點舉行。但是學生至少要等到8/19或8/20才能上
課。在過去幾年中，我們已經使用了交錯的方式，以便有時間評估我們上升 ķinderga[R提供正式的課堂作業之前十名學
生。今年我們將以遠程格式進行相同的操作。 
 
遠程學習的時間表有多嚴格？ 每個年級都將在2020-21學年教授所有課程標準。與2019-20春季學期末的指導相比，本學年
的指導要嚴格得多。將為學生提供季度報告卡 成績 ，這將要求老師收集作業並根據學生正確完成分配的任務給學生評分。  
 
如何教父母如何遠程教我們的孩子？ 我們正在努力提供資源，以幫助家庭更好地遠程支持子女。我們的 員工將提供資源，
以幫助父母學習諸如SeeSaw，Google Meet等的教學平台。  
 
我的孩子有IEP。他將如何獲得升入下一級別所需的學術支持。 我們今年的日程安排允許EC學生獲得必要的學術指導時間
以實現他們的學習目標。我們的學區目前正在努力提供更多詳細信息，說明我們今年將如何明確為EC學生提供服務。與EC
家庭的更多交流即將到來。在整個學年中還將為ESL和AIG學生提供相應服務，以滿足他們的學術需求。  
 
是否有計劃與衛生組織（或類似機構）合作，以確保教師和教職員工擁有適當的適當的PPE和消毒產品，如果學校改用混合
式面對面計劃？ 是的，該地區最近向家庭發送了一封電子郵件，內容是與當地衛生機構合作，以確保工作人員，學生及其
家人的安全。如果我們在本學年加入PLAN B，我真誠地認為我們將能夠確保所有選民的安全。 
 
如果我的孩子在中心有其他托兒服務，老師將如何與中心的工作人員一起工作？ 所有作業都將放置在以弗所虛擬網站上以
供訪問。學生應將其設備帶到托兒所，並每天登錄到上午的會議。如果中心工作人員遇到麻煩，則應讓學生的父母知道問題

所在。然後，家長應將任何問題或疑慮傳達給孩子的老師，以幫助解決問題。然後，父母可以將解決方案傳遞給托兒所。  
 
學生是否可以選擇異步參與全部或部分在線內容？ 是的，這個秋季學期與去年春季的不同之處在於，家庭有明確的日常教
學計劃，學生要對此負責。由於該地區的遠程學習計劃已表示，學生完成作業，而不是更重要 他們是否在ATTëndance在
每堂課。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japanese 



 
7/28/20保護者会議のための追加質問  

 
幼稚園は8月17日に始まりますか？ はい、幼稚園オリエンテーションは8月13日午後6時に行われます。ただし、生徒は
少なくとも8/19または8/20までクラスルームの配置を受け取りません。過去数年間で、我々は、当社の上昇評価するため
の時間を確保するために互い違いのアプローチを使用していました のkindergaのR公式教室の割り当てを提供する前に
10の学生を。今年もリモート形式で同じことを行います。 
 
リモート学習スケジュールはどの程度厳格ですか？ 各学年レベルでは、2020〜21学年度を通じてすべてのカリキュラム
基準を教えます。この学年の指導は、2019-20春学期末の指導よりも非常に厳しくなります。生徒には四半期ごとのレ
ポートカードが提供され グレードます。評価 これにより、教師は課題を収集し、割り当てられたタスクの正しい完了に
基づいて生徒をする必要があります。  
 
親はどのようにリモートで子供たちを教える方法を教えられますか？ 私たちは、家族が子供たちをリモートでよりよく
サポートするのに役立つリソースを提供するために取り組んでいます。私たちの スタッフは、SeeSaw、Google Meet
などの教育プラットフォームを保護者が支援するためのリソースを提供します。  
 
私の子供はIEPを持っています。彼は次のレベルに到達するために必要な学術的サポートをどのように得るでしょうか。 
今年の私たちの毎日のスケジュールにより、ECの学生は、学習目標を達成するために必要なアカデミックな指導時間を
得ることができます。私たちの地区は現在、今年のECの学生に明示的にどのようにサービスを提供するかについて、さ
らに詳細を提供するために取り組んでいます。 ECファミリとのコミュニケーションが増える予定です。 ESLとAIGの生
徒は、学年度の必要に応じて、この学年を通じてそれに応じて奉仕されます。  
 
学校がハイブリッドの対面計画に移行した場合、教師とスタッフが適切で適切なPPEと製品の消毒を確実に行うために、
保健機関（またはそのようなもの）と提携する計画はありますか？ はい、地区は最近、地域の保健機関と提携してス
タッフ、学生、およびその家族の安全を確保することについて家族にメールを送信しました。今年度、プランBに移行す
れば、全関係者の安全を確保できると思います。 
 
私の子供がセンターで代替保育をしている場合、教師はセンターのスタッフとどのように協力しますか？ すべての割り
当ては、アクセスのためにエフェソス仮想ウェブサイトに配置されます。生徒は自分のデバイスを保育所に持ち込み、毎

日午前の会議にログインする必要があります。センターのスタッフが問題を抱えている場合、彼らは彼らの学生の親に問

題を知らせなければなりません。保護者は、問題の解決を支援するために、問題や懸念事項を子供の教師に伝える必要が

あります。その後、保護者はソリューションを保育所に中継できます。  
 
学生は、オンラインコンテンツの全部または一部に非同期で参加するオプションがありますか？ はい、この秋学期と昨
年の春との違いは、家族が明確な毎日の指導スケジュールを持っていることであり、学生はその責任を負います。地区

は、遠隔学習計画で述べたように、学生はではなく、割り当てを完了することがより重要です 、彼らがATTであるかど
うか電子すべての学習セッションでndance。  
 
 
 
 
 


