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Witajcie rodziny Rhodes!

Chcemy podziękować za zaufanie nam do swoich dzieci, ponieważ wracamy do
osobistego uczenia się nieco ponad 50% naszych uczniów 6 kwietnia. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne 2+ miesiące, aby każdy z nich znalazł się w budynku, ponieważ
będziemy przechodzić do hybrydowego modelu instruktażowego na resztę roku
szkolnego 2020-21. Celem tego listu jest dostarczenie jak największej ilości informacji,
miejmy nadzieję, że nie będą cię przytłaczać. Wiemy, że jest tu wiele informacji, ale
miejmy nadzieję, że są one pomocne. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z
biurem.
Przyjazd

● Budynek zostanie otwarty o godzinie 7:30.
○ Prosimy o cierpliwość przez pierwsze kilka dni, ponieważ mogą pojawić się

kolejki, aby dostać się do budynku. Tak jak to miało miejsce w innych
szkołach, oczekujemy, że proces przybycia będzie przebiegał płynniej wraz
z praktyką.

● Autobusy
○ Jeśli mieszkasz w Melrose Park i Twoje dziecko jedzie autobusem, powinno

być na przystanku o 7:10. Autobusy zabierają uczniów w godzinach
7:15–7:25.

○ Wszyscy uczniowie MUSZĄ nosić maski na przystanku autobusowym i
podczas jazdy autobusem.

○ Pracownik zmierzy temperaturę uczniów przed wejściem do autobusu.
○ Jeśli temperatura ucznia przekracza 100 stopni, będą musieli wrócić do

domu na ten dzień.
○ Kiedy pasażerowie autobusu przyjeżdżają do szkoły, wchodzą przez

wyznaczone drzwi i udają się bezpośrednio do swoich klas. Kierowcy
autobusów mają przydzielone drzwi i udostępnią je 6 kwietnia.

● Walkers
○ Uczniowie, którzy idą lub są wysadzani, mogą zacząć wchodzić do budynku

o godzinie 7:30. Będziemy mieli codziennie dostępną strefę dla rodziców.
○ Wszyscy uczniowie i rodzice MUSZĄ nosić maskę, kiedy wchodzą do

posiadłości Rhodes, w tym gdy ustawiają się w kolejce na zewnątrz na
naszych chodnikach.

○ Studenci będą mieli sprawdzoną temperaturę bezpośrednio w drzwiach.
○ Jeśli temperatura ucznia przekracza 100 stopni, będziemy musieli

zadzwonić do jego rodziców, a oni wrócą do domu.
○ Jeśli ich temperatura spadnie poniżej 100 stopni, pójdą bezpośrednio do

swoich klas.
○ Przydział drzwi jest następujący:
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Drzwi 1 Chodziki dla przedszkolaków i rodzice podrzucani z
trzeciej do szóstej klasy i rodzice podrzucający

drzwi
Drzwi 2

Przedszkole - druga klasa Chodziki i rodzice podrzucający

drzwi
Drzwi 8 Od

7 do 8 klasy chodzący i podrzucani przez rodziców

Drzwi 1 Drzwi 2 Drzwi 8 (z tyłu alei)

Zasilanie
● PK-5 Klasy uczniowie nie muszą przynieść przypisane im chromes do szkoły.

○ W szkole mamy chromy na oczach dla uczniów.
○ Uczniowie wykorzystają chromy, które obecnie mają w domu, do

popołudniowej nauki.
● 6.-8 klasy uczniowie muszą przynieść swoje chromes do szkoły z nich.

○ PROSZĘ upewnić się, że ładują je co noc, ponieważ w salach lekcyjnych jest
ograniczona liczba gniazdek do ładowania w ciągu dnia.

● Nauczyciele wychowawcy skontaktują się z tobą w sprawie list materiałów
szkolnych. Uczniowie nie będą w tym roku korzystać z szafek, ale mogą zabrać ze
sobą plecaki na zajęcia.

Przeważnie
● wszystkie klasy studenci Przedszkole-8-ty będzie śledzić ten harmonogram

(autobus odbiór dotyczy tylko niektórych uczniów):

7:15-7:25 rano autobus pickup(Uczniowie biorący autobus powinien przybyć
do przystanku autobusowego przed 7:15).

7:30-7:50 rano Przyjazd do szkoły

7:50-11:50 Poranna instrukcja
(osobiście dla uczniów; zdalnie dla uczniów zdolnych)

11:50-13:00 Zwolnienie i lunch
(lunch dostarczany na przystanki autobusowe we wtorki i
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czwartki )

1:00-2:00
południe

Instrukcja Afternoon (zdalnie dla wszystkich uczących się)

2:15-3:00
południe

Po grup szkolnych (8 Gr hiszpański, tytuł 1, klubów,refren)

○ Studenci wybierz gimnazjum będzie również uczestniczyć w zajęciach o
12:30 -13:00. Obejmuje to 6 i 7 klas hiszpańskiego i niektóre zajęcia zespołu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z nauczycielem
swojego ucznia.

● Poranna instrukcja K-8
○ do klasy zajęcia w klasie K-5 trwać będą 30 minut.

■ Niektóre przedmioty mogą być nauczane przez kilka 30-minutowych
lekcji.

○ Zajęcia w klasie 6-8 będą trwały 57 minut.
■ Nie będziemy już oferować Study Hall.
■ Okresy między zajęciami dla nauczycieli będą trwały 3 minuty.

● Popołudniowa nauka w klasie K-8
○ Wszystkie zdalne zajęcia w klasie K-8 po południu będą trwały 30 minut.

● Przedszkole będzie kontynuowało swój obecny plan

Poranne instrukcje.
● Niektórzy uczniowie będą mieli nowych nauczycieli od wtorku 6 kwietnia.

○ Powinieneś już wiedzieć od nowego nauczyciela twojego ucznia. Zrobiliśmy
wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć tę zmianę dla uczniów.

● Wszyscy uczniowie klasy PK-ósmej pozostaną w swoich salach przez całe 4
godziny nauki osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

○ lekcje z zespołem,
○ przerwy w masce na świeżym powietrzu
○ Tytuł pierwszy, praca socjalna, mowa, pomoc EL lub SPED
○ Przerwy w łazience

■ Każda klasa ma 2 zaplanowane przerwy
■ na łazienkę Z łazienki może korzystać jednocześnie 3 uczniów.

○ Zajęcia WF Osobiście
■ dla uczniów klas K-5 w sali gimnastycznej
■ Uczniowie zostaną rozstawieni i będą nosić maski w

pomieszczeniach.
● Uczniowie mogą przynosić do szkoły własne butelki z wodą.

○ Uczniowie mogą napełniać i ponownie napełniać swoje butelki w szkole.
○ Prosimy, aby uczniowie przynieśli słomki do picia pod maską.

● Pracuj z dzieckiem przez następny tydzień, aby prawidłowo nosić maskę.
○ Maski muszą zakrywać nos i usta.
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○ Będziemy mieć dodatkowe maski przy każdym wejściu, w każdym
autobusie iw każdej klasie.

● Jeśli uczeń będzie musiał kichać lub kaszleć, będzie zachęcany do opuszczenia
maski i zrobienia tego do kleenex lub łokcia. Powinni natychmiast wyrzucić
kleenex i użyć środka dezynfekującego do rąk.

○ Zostanie dostarczony środek dezynfekujący do rąk. Prosimy, aby każdy
osobisty środek dezynfekujący do rąk przyniesiony do szkoły był
bezzapachowy.

Choroba
● Uczniowie wykazujący oznaki COVID-19 zostaną poproszeni o wcześniejsze wyjście

do domu.
○ Jeśli uczeń wykazuje oznaki choroby (nadmierny kaszel lub kichanie,

wysoka temperatura, ospałość itp.), Pielęgniarka zostanie wezwana w celu
ich oceny.

○ Uczniowie wykazujący objawy COVID-19 będą czekać w specjalnym
pomieszczeniu zwanym „Care Corner”, podczas gdy pielęgniarka
kontaktuje się z rodzicami. Rodzice muszą odebrać swoje dziecko w ciągu
45-60 minut.

○ Nauczyciel ucznia i koledzy z klasy zostaną przeniesieni do pustej klasy, a
pokój, w którym znajdowało się dziecko, zostanie zdezynfekowany.

● Jeśli uczeń wykazuje oznaki lub faktycznie uzyska pozytywny wynik testu na
obecność COVID-19, poinformujemy rodziców każdego ucznia w tej klasie listem,
który trafi do domu, i wyślemy wiadomość e-mail do każdego rodzica i członka
personelu w naszym budynek. Jeśli mają rodzeństwo, pójdą też do domu i list
zostanie wysłany również do rodzin z tej klasy.

● Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli twoje dziecko miało kontakt z kimkolwiek, kto
ma objawy COVID-19 lub z kimkolwiek, kto ma pozytywny wynik testu na
COVID-19, musi pozostać w domu przez 7-14 dni zgodnie z wytycznymi IDPH. W
takim przypadku należy skontaktować się z pielęgniarką i powiadomić ją o tym.
Wytyczne zostały opublikowane tutaj.

● Będziemy zajmować się wieloma sytuacjami indywidualnie, biorąc pod uwagę
krewnych, bliskie kontakty, wytyczne CDC i wszelkie inne istotne informacje
kontekstowe.

Zwolnienie i lunch
● Zwolnienie rozpocznie się o 11:43 i będzie rozłożone w czasie. Rodzice, którzy

odbierają swoich uczniów, powinni być przygotowani na to do godziny 11:43,
rozumiejąc, że uczniowie będą wychodzić z domu do godziny 11:50. W miarę
trwania kwartału możemy przesunąć ten czas bliżej do 11:50 i podzielimy się tą
informacją z rodzicami.

https://www.isbe.net/Documents/IDPH-COVID19-Exclusion-Decison-Tree.pdf
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● Prosimy, aby każdy rodzic przebywający na terenie Rodos nosił maskę i
pozostawał sześć stóp od innych rodziców i uczniów.

● Uczniowie jadący autobusem do domu powinni zacząć przyjeżdżać na przystanki
około godziny 12:00. Wszyscy uczniowie klasy PK-4 muszą mieć rodzica, opiekuna
lub starsze rodzeństwo na przystanku autobusowym, aby się z nimi spotkać.

● Dystrybucja żywności będzie się odbywać w każdy wtorek i czwartek w tych
samych miejscach, ale z nowymi godzinami, między 12:05-12:35.

Instrukcja popołudniowa Nauczanie
● online jest kontynuowane w godzinach 13:00-14:00 dla każdego ucznia.

Przydatne wideo dla rodziców Pomocne
może być również obejrzenie tego filmu informacyjnego na temat naszego planu

nauki hybrydowej. Prosimy o cierpliwość, ponieważ ładowanie filmu może zająć kilka
sekund. Odnotowano kilka zmian do naszego planu, ponieważ ten film został zrobiony:

● 1 i 2 równiarki wejdzie przez drzwi 2, a nie na placu zabaw
● terminy dostaw żywności zaczynają się od 12:05, a nie 12:00
● Nie będzie plan dla rollout nasz pierwszy dzień. Wszyscy uczniowie rozpoczną się

6 kwietnia.

W tym roku zaszło tak wiele zmian i tak wiele można podzielić się z rodzinami.
Dziękujemy za dalsze śledzenie najnowszych aktualizacji i komunikowanie się z
nauczycielami i personelem Rhodes. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o
kontakt w biurze głównym. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Twoje dziecko w
przyszłym tygodniu!

Z poważaniem,

Brian McConnell, Principal
Rhodes School
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