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Szanowni Rodzice oraz Członkowie Społeczności Szkoły Garfield:
Naczelnik hrabstwa, James Tedesco, zarządził zamknięcie wszystkich szkół publicznych w
hrabstwie począwszy od poniedziałku, 16 marca 2020 r. w ramach reakcji na rosnącą liczbę
przypadków COVID-19 w hrabstwie Bergen. Wszyscy rozumiemy, że jest to sytuacja
bezprecedensowa i ważne jest to, abyśmy zachowali siły, przestrzegali wytycznych prowadzących
do utrzymania zdrowia i wzajemnie się wspierali, przechodząc przez ten kryzys.
Od poniedziałku, 16 marca 2002 r., rozpoczynamy naukę zdalną. Okręg jest wyposażony do tego,
aby zapewnić odpowiednią edukację zarówno w trybie nauki wirtualnej, jak i przygotowanych
materiałów w formie wydruków. W przypadku klas od K do 12 materiały te obejmują zadania z

następujących przedmiotów: matematyki (ang. Math), angielskiego (ang. ELA), nauk
ścisłych (ang. Science), nauk społecznych (ang. Social Studies), języka obcego (ang. World
Language), plastyki (ang. Art), muzyki (ang. Music), zdrowia (ang. Health), zajęć
technicznych (ang. Technology) oraz wychowania fizycznego (ang. PE).
Plan lekcji w ramach nauki zdalnej można znaleźć na następującej stronie internetowej
okręgu: www.gboe.org w zakładce REMOTE LEARNING (pl. NAUKA ZDALNA) po prawej
stronie fioletowej zakładki. Lekcje są również podlinkowane do stron internetowych szkół
oraz stron internetowych nauczycieli w przypadku klas PreK-12. Wszyscy członkowie grona
pedagogicznego będą pracować z domu w trybie zdalnym oraz będą dostępni w trybie
komunikacji mailowej.

PRE-K
ECLC I GPPA 1 ( 3 Saints) : Pakiety edukacyjne będą dostępne do odbioru w szkole w
poniedziałek, 16 marca w godzinach 10:00 -12:00.
GPPA 3 (Head Start): Pakiety zostały już rozdane. Jeśli ktoś jeszcze nie ma pakietu,
prosimy o kontakt ze szkołą, aby dokonać stosowanych ustaleń.
KLASY K-5
W poniedziałek, 16 marca, wszyscy uczniowie powinni rozpocząć korzystanie z dostępu
do zadań w ramach nauki zdalnej sprawdzając odpowiedni poziom klasy w zakładce
zdalnego nauczania. Uczniowie powinni wykonać pracę wyznaczoną na dzień 1 w
poniedziałek, 16 marca i kontynuować wykonywanie pracy przydzielonej na każdy dzień.
Pakiety edukacyjne uczniów będą dostępne do odbioru w szkole Państwa dziecka we
WTOREK, 17 MARCA w godzinach 10:00 -12:00. Prosimy mieć na uwadze, że z powodu
ogromnej liczby potrzebnych egzemplarzy, pakiety nie będą dostępne w poniedziałek w
naszym okręgu. Uczniowie będą odpowiedzialni za wykonanie całej pracy podanej w
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pakietach począwszy od dnia 1.
Nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni i behawioryści będą dostępni, aby
odpowiadać na wszelkie pytania, zapewniać pomoc merytoryczną, jak również wsparcie
społeczne i emocjonalne.
Praca wykonana za każdy dzień będzie, aż do odwołania, służyć jako dokumentacja
potwierdzająca obecność.
KLASY 6-12
W poniedziałek, 16 marca, wszyscy uczniowie powinni rozpocząć korzystanie z dostępu
do zadań w ramach nauki zdalnej, sprawdzając odpowiedni poziom klasy w zakładce
zdalnego nauczania. Uczniowie powinni wykonać pracę wyznaczoną na dzień 1 w
poniedziałek, 16 marca i kontynuować wykonywanie pracy przydzielonej na każdy dzień.
Do wykonywania zadań w ramach nauki zdalnej będą wykorzystywane laptopy
uczniowskie.
Zwracamy uwagę, że uczniowie powinni wykonać lekcje przydzielane na dany dzień w
zakresie WSZYSTKICH przedmiotów, a zadania przekazać nauczycielom w trybie
elektronicznym.
Nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni i behawioryści będą dostępni, aby
odpowiadać na wszelkie pytania, zapewniać pomoc merytoryczną, jak również wsparcie
społeczne i emocjonalne.
Praca wykonana za każdy dzień będzie, aż do odwołania, służyć jako dokumentacja
potwierdzająca obecność.
ROZDANIE KOMPUTERÓW UCZNIOM KLAS 5-12
Okręg będzie nadal udostępniał laptopy uczniom klas 5-12. Prosimy o zapoznanie się z
poniższym programem w celu odebrania komputera w szkole Państwa dziecka po
wypełnieniu niezbędnych dokumentów. Jeśli Państwa dziecko nie posiada laptopa
wydanego przez okręg, prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby go odebrać, mając na
uwadze znaczenie urządzenia w nauczaniu zdalnym.
ROZDANIE LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW KLAS 5-12 ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 16-1718 MARCA:

9:00 -10:00 :
11:00 -12:00:
School 9:00 -11:00 :

Szkoła nr 4 Szkoła nr 5 Szkoła nr 6 Szkoła nr 7
Szkoła nr 8 Szkoła nr 9 Szkoła nr 10 Garfield Middle
Garfield High School (Szkoła Średnia Garfield)

DOSTĘP DO INTERNETU
Dochodzą do nas informacje, że dostawcy Internetu, tacy jak ALTICE, oferują bezpłatne
usługi internetowe dla rodzin, które obecnie nie mają do nich dostępu. Rozeznamy
możliwości współpracy z urzędnikami naszego miasta i przekażemy więcej informacji, gdy
staną się one dostępne. Niektóre smartfony mogą umożliwiać uzyskanie
krótkoterminowego dostępu dzięki możliwości wykorzystania hotspotu osobistego.
Zachęcamy Państwa do wykazywania inicjatywy w uzyskiwaniu dostępu do Internetu w
obecnym okresie kształcenia zdalnego, a my zrobimy co w naszej mocy, aby w tym
pomóc.
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POMOC TECHNICZNA
Okręg Szkolny Garfield jest gotowy do świadczenia pomocy technicznej oraz
rozwiązywania wszelkich kwestii technicznych, w tym kwestii dotyczących laptopów
wydawanych przez okręg. Zostaną dokonane udogodnienia, aby zapobiegać
jakimkolwiek zakłóceniom procesu nauki zdalnej. Prosimy o kontakt z dyrektorem ds.
technologii pod adresem: drigoglioso@gboe.org lub też kontakt telefoniczny na numer:
973-340-5010, wewn. 2231.

POSIŁKI ZAPEWNIANE UCZNIOM KLAS PREK-12, KTÓRZY KWALIFIKUJĄ SIĘ DO
BEZPŁATNEGO I ZMNIEJSZONEGO LUNCHU W TRAKCIE ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ DLA UCZNIÓW
Dla kwalifikujących się uczniów klas PreK-12 będą wydawane posiłki w godzinach 11:30 13:00, począwszy od poniedziałku, 16 marca; posiłki będą wydawane w okresie
zamknięcia szkół przez cały czas w jednej lokalizacji centralnej: 3 Saints Church Parking
Lot, 454 Outwater Lane.
Lunch wydawany będzie w trybie „Weź i odejdź” (ang. Grab and Go), a uczniowie nie
będą mogli gromadzić się w tym miejscu. Uczniowie klas 6-12 powinni okazać
legitymację szkolną (ang. student ID).

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:
•
Zaplanowano, do odwołania, obecność personelu administracyjnego w szkołach
codziennie, w godzinach 8:00 -12:00. Z uwagi na zagrożenie związane z
kontaktem osobistym i rozprzestrzenianiem się COVID 19 będziemy realizować
tylko niecierpiące zwłoki prośby o takie spotkania. Prosimy o korzystanie z
telefonu i e-maila jako podstawowych środków komunikacji w trakcie obecnego
kryzysu rozumianego w kategoriach medycznych.
• Wszelkie programy pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe i wycieczki,
zostają odwołane lub przełożone.
• Biuro Kuratorium Oświaty (ang. Board of Education) będzie otwarte w godzinach
8:00 -12:00, natomiast wszelkie spotkania będą ograniczone do kwestii
niecierpiących zwłoki do momentu ustąpienia obecnego kryzysu.
• Do odwołania zawiesza się zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2020-2021.
DLA MNIE, JAKO KURATORA OŚWIATY, WAŻNE JEST TO, ABY NASI UCZNIOWIE,
KADRA PEDAGOGICZNA, RODZINY ORAZ CZŁONKOWIE SPOŁECZNOŚCI,
ZACHOWALI DOBRY STAN ZDROWIA.
Prosimy pamiętać o regularnym sprawdzaniu naszej okręgowej strony
internetowej w celu uzyskania najbardziej bieżących i aktualnych informacji
dotyczących kształcenia zdalnego, jak również ponownego otwarcia szkół.
Podstawową kwestią jest zachowywanie wysokiego poziomu higieny, unikanie
skupisk ludzi, utrzymywanie odległości w przypadku kontaktu społecznego oraz
zwracanie się o pomoc medyczną, gdy nie czujemy się dobrze. Podejmujmy
wszelkie wysiłki, aby przejść przez to razem, w oczekiwaniu na lepsze dni. Chciałam
Państwu podziękować za pomoc i współpracę w trakcie tej jedynej w swoim
rodzaju, bezprecedensowej pandemii.
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Z poważaniem,

Anna Sciacca
Anna Sciacca, kurator oświaty Szkół Publicznych Garfield
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