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Gia đình trường trung học Davenport —
Tôi muốn thông báo với bạn rằng Trường Davenport sẽ kéo dài quý đầu tiên thêm một tuần và để cung cấp cho
bạn thông tin quan trọng về quá trình học tập ảo của học sinh trung học của bạn trong tương lai.
Quý đầu tiên sẽ kết thúc có hiệu lực vào Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020, cho tất cả học sinh trung học.
Học sinh sẽ không tham dự vào Thứ Sáu, ngày 30 Tháng Mười.
Học sinh trung học sẽ chỉ được dạy bởi các giáo viên của Học khu Davenport trong nền tảng học tập ảo
Edgenuity bắt đầu từ ngày 2 tháng 11 năm 2020. Quyết định này được đưa ra để đáp lại phản hồi từ phụ huynh
trong quý đầu tiên liên quan đến Edgenuity. Chúng tôi sẽ sử dụng Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10, để đào tạo giáo
viên.
Chuyển hướng sang chỉ sử dụng giáo viên của học khu trong nền tảng Edgenuity sẽ tạo ra trải nghiệm gắn kết
hơn từ lớp học đến các khóa học trực tuyến của học sinh, dẫn đến môi trường học tập tốt hơn.
Bốn ngày bổ sung đã được thêm vào quý đầu tiên sẽ mang lại cho sinh viên cơ hội cải thiện điểm số của mình,
bắt kịp công việc, được hỗ trợ thêm và lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào trong học tập.
Trong khi chúng tôi đang nỗ lực để làm cho quá trình chuyển đổi này trở thành một quá trình chuyển đổi liền
mạch cho cả phụ huynh và học sinh, xin lưu ý rằng điều này có thể thay đổi các lớp học hiện tại của giáo viên
và học sinh.
Ví dụ: một giáo viên mà sinh viên của bạn được chỉ định trong quý đầu tiên có thể không phải là giáo viên của
họ cho cùng lớp đó và lịch trình hiện tại của sinh viên của bạn có thể thay đổi. Vui lòng yêu cầu (các) học sinh
của bạn kiểm tra cổng thông tin học sinh của họ trước khi bắt đầu quý thứ hai (sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 2
tháng 11) để lưu ý bất kỳ điều chỉnh nào đối với giáo viên hoặc lịch trình hiện tại của họ.
Chúng tôi đánh giá cao phản hồi và sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi tiếp tục cố gắng cung cấp cho (các) sinh
viên của bạn một môi trường học tập phong phú và an toàn nhất có thể.
Cảm ơn bạn,
TJ Schneckloth

