
April 6, 2020 

Sevgili **************: 

Umarız siz ve aileniz saglikli ve iyi gunler geciriyorsunuzdur. 7 Nisan Salı günü, Dr. 
Brotschul uzaktan eğitimin 2. Aşaması hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Bildiğiniz 
gibi, öğrencilerimiz artık eğitim için teknolojiyi kullanacaklar. Bu degisikligi sizin için 
kolaylaştırmak için, öğrencinizin bu zarfın içinde yer alan Akıllı kartını eve gönderiyoruz. 
Öğrenciler, gösterge panolarına giriş yapmak ve programların çoğuna erişmek için 
kartlarını kullanabilirler. Clever'a nasıl erişileceği hakkında bilgi Millbridge web sitesinde 
bulunabilir. 

Çocuğunuzun QR kodunun resmini çekmenizi önemle tavsiye ederiz.Kartinizin 
kaybedilmesi durumunda bunu işinizi kolaylaştıracaktır. Çocuğunuzun öğretmeni de 
kodlarına erişebilir. 

Çocuğunuzun kartını kaybettiginizde veya kodun resmini çektiğiniz cihaza 
erişememeniz durumunda Millbridge web sitesinden tüm programlara erişebilirsiniz. 
Çocuğunuzun giriş bilgileri aşağıdadır: 

Kullanıcı Kimliği:  ************** 

İReady için kullanıcı kimliği: ************** 

Sifre: ************** 

Millbridge web sitesinde, çocuğunuzun kullanacağı teknoloji programlarının yanı sıra sık 
sorulan sorular ile  birlikte size yardımcı olacak ebeveynler için bir dizi bilgi bağlantısı 
olacaktır. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten 
çekinmeyin. 

Son olarak, öğretmenlerimiz ClassDojo aracılığıyla günlük olarak sizlerden haber almak 
icin  ve siz ve çocuğunuzla gorusme yapmak için zaman ayarlayacaktır. Öğrenciler hala 
okula devam ettiğinden, mesajları kabul etmeniz, çocuğunuzun öğretmeninden 
doğrudan iletişime yanıt vermeniz ve seçilen programlara giriş yapmanız önemlidir. 
Öğrencilerimizin ve öğretmenlerinin bağlı kalmasını sağlama konusundaki desteğiniz 
için teşekkür ederiz. 

İçtenlikle, 

Jennifer Lowe 

 

 



$todaysdate$ 

Dear $contactname$: 

We hope you and your family are doing well. On Tuesday, April 7th, Dr. Brotschul sent out an 
informational presentation about Phase 2 of remote instruction. As you are aware, our students 
will now be utilizing technology for instruction. To help make this transition easier for you, we 
are mailing home your student's Clever card, which has been included in this envelope. 
Students are able to use their cards to log into their dashboard and access most of the 
programs. Information on how to access Clever can be found on the Millbridge website. 

We highly recommend that you take a picture of your child's QR code so that in the event it is 
misplaced, you can easily retrieve this. Your child's teacher will also have access to their codes 
as well.  

In the event that you misplace your child's card or are unable to access the device with the 
clever code, you can access all of the programs from the Millbridge website. Your child's login 
information is below: 

User id:  $customfield13$ 

User id for iReady:  $customfield13$_delran 

Password:  $studentid$ 

On the Millbridge website, there will be a number of informational links for parents available to 
assist you with the technology programs your child will be using along with a frequently asked 
questions document. Please do not hesitate to reach out to us with any questions or concerns. 

Finally, our teachers will be corresponding with you through ClassDojo daily as well as setting 
up times to check-in with you and your child. Since students are still attending school, it is 
critical that you acknowledge messages, respond to direct communication from your child's 
teacher and log into the programs that are assigned. We appreciate your support in ensuring 
that our students and their teachers remain connected. 

Sincerely, 

Jennifer Lowe 

 

 

 

 


