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Queridas famílias Millbridge, 
  
Queríamos agradecer a todos por sua paciência e perseverança esta semana durante 
nossa transição para o aprendizado on-line baseado em tecnologia. À medida que 
navegamos nesta nova abordagem para aprender, continuaremos atualizando nosso 
documento f.a.q.  e fazendo ajustes para tentar tornar esse processo o mais 
simplificado possível. Agradecemos muito todo o seu feedback e seu apoio à medida 
que continuamos a melhorar nossas práticas de instrução remota para melhorar a 
experiência de todos os nossos alunos e famílias.  
  
Reconhecemos que a situação de cada família durante este tempo sem precedentes é 
única e estamos tentando ser o mais flexível possível para acomodar a ampla gama de 
circunstâncias que estão sendo enfrentadas por nossos alunos e pais. Estamos atentos 
ao tempo de duração dos vídeos instrucionais e da quantidade de tempo que os alunos 
estão sendo solicitados a trabalhar ativamente nas plataformas online. 
  
A coisa mais importante a considerar durante esse tempo é a saúde e o bem-estar da 
sua família. Não podemos expressar claramente o quanto estamos enfatizando o 
quanto isso é imperativo. Lembre-se que, embora tenhamos planejado de acordo com 
um único cronograma de sessão, ou o equivalente a um dia de quatro horas, seguindo 
o calendário escolar, projetamos a instrução para que ela possa ser concluída em um 
cronograma que funcione para sua casa. Com base em inúmeras conversas com as 
famílias, entendemos que muitas famílias estão lidando com esse trabalho à noite ou 
nos fins de semana. Estamos aqui para apoiá-lo de qualquer maneira que pudermos. 
  
Clique aqui para assistir a uma mensagem de vídeo especial de nossa equipe. 
  
Obrigado novamente, por seu apoio contínuo. Em caso de dúvidas ou dúvidas, por 
favor, sinta-se livre para nos enviar um e-mail. Perguntas gerais podem ser enviadas 
ao nosso escritório em mboffice@delranschools.org..  
  

Seus parceiros na educação, 
  
Sra. Lowe e Sr. Blenderman 
 

http://www.delranschools.org/cms/One.aspx?portalId=3013673&pageId=69495601
http://www.delranschools.org/cms/One.aspx?portalId=3013673&pageId=69495601
https://youtu.be/RGfu1ne3MP0

