Para: Todas as famílias, incluindo famílias do jardim de infância famílias do
Caras Deep RootsObrigado por sua paciência, pois continuamos planejando o ano letivo de 2020-2021,
começando na terça-feira, 8 de setembro. Monitore seu e-mail e o site da DRCS diariamente
para atualizações adicionais nas próximas semanas
Esperamos continuar a trabalhar com você e seus alunos neste ano letivo.
-A Equipe Deep Roots
**
Reserve a data: “Learning Launch Days”
Deep Roots Charter School realizará “Learning Launch Days” na segunda-feira, 31 de agosto a
sexta-feira, 4 de setembro. Durante esses dias, você:
·
Receba "Learning Toolkits" (materiais de aprendizagem) e livros
·
Receba tecnologia adicional (veja “Distribuição de Tecnologia” abaixo para mais
informações)
·
Conheça o novo professor do seu filho e aprenda sobre as expectativas para o
aprendizado remoto neste outono
A programação para “Learning Launch Days” é:
·
Primeira e segunda série de 2020-20201
Segunda-feira, 31 de agosto das 9h00 às 12h00
·
Terceira e quarta séries de 2020-20201
Terça-feira, 1 de setembro das 9h00 às 12h00
·
quinta e sexta série de 2020-20201
Alunos da Quarta-feira, 2 de setembro das 9h00 às 12h00
·
Entrando no jardim de infância e “Seedlings”
Quinta-feira, 3 de setembro, 9h00-12h00
Se você gostaria de conhecer o professor de seu filho, você deve comparecer à DRCS durante o
horário programado de seu filho. Se você não puder vir durante o horário programado de seu
filho, há horas adicionais disponíveis, mas você não encontrará o professor do aluno.
Horários de coleta de material adicional:
·
Segunda-feira, 31 de agosto das 13h00 às 15h30
·
Terça-feira, 1 de setembro das 13h00 às 15h30
·
Quarta-feira, 2 de setembro das 13h00 às 15h30
·
Quinta-feira, 3 de setembro das 13h00 às 15h30
·
Sexta-feira, 4 de setembro, das 9h às 12h

Distribuição de tecnologia
Como as escolas em todo o país planejam abrir online, há um atraso significativo nas entregas
de Chromebook. Continuaremos distribuindo tecnologia e progredindo no sentido de garantir
que cada aluno tenha seu próprio dispositivo à medida que mais são entregues à DRCS. Famílias
com mais de um aluno DRCS podem ter que continuar a compartilhar dispositivos até que
cheguem mais. Iremos informá-lo de quantos dispositivos foram atribuídos à sua família
durante os “Learning Launch Days”.
Suporte de tecnologia
Se você estiver tendo problemas com o dispositivo DRCS que recebeu na primavera de 2020,
traga-o com você durante os “Learning Launch Days”.
O suporte de tecnologia pessoal estará disponível durante a parte de aprendizagem remota do
ano letivo de 2020-2021. Mais informações sobre suporte de tecnologia serão compartilhadas
durante os “Learning Launch Days”.
Apoio semanal para refeições e retirada
As famílias das escolas charter não podem mais pegar comida em nenhuma escola. Seguindo
em frente, as famílias da DRCS devem retirar as caixas de alimentos semanais na DRCS. Se você
gostaria de participar da coleta semanal de alimentos durante o período de aprendizado
remoto, você deve comparecer ao Learning Launch Days para se inscrever.

