
April 6, 2020 

Caro **************: 

Esperamos que você e sua família estejam bem. Na terça-feira, 7 de abril, o Dr. 
Brotschul enviou uma apresentação informativa sobre a Fase 2 de instrução remota. 
Como você sabe, nossos alunos agora usarão tecnologia para instrução. Para ajudar a 
tornar essa transição mais fácil para você, estamos enviando para casa o cartão 
Inteligente do seu aluno, que foi incluído neste envelope. Os alunos podem usar seus 
cartões para entrar em seu painel e acessar a maioria dos programas. Informações 
sobre como acessar o Clever podem ser encontradas no site da Millbridge. 

Recomendamos que você tire uma foto do código QR do seu filho para que, caso ele 
seja extraviado, você possa facilmente recuperá-lo. O professor do seu filho também 
terá acesso aos seus códigos. 

Caso você extravie o cartão do seu filho ou não consiga acessar o dispositivo com o 
código inteligente, você pode acessar todos os programas do site da Millbridge. As 
informações de login do seu filho estão abaixo: 

Id do usuário:************** 

ID do usuário para iReady: ************** 

Senha:************** 

No site da Millbridge, haverá uma série de links informativos para os pais disponíveis 
para ajudá-lo com os programas de tecnologia que seu filho usará, juntamente com um 
documento de perguntas frequentes. Por favor, não hesite em entrar em contato 
conosco com quaisquer perguntas ou preocupações. 

Finalmente, nossos professores estarão correspondendo com você através do 
ClassDojo diariamente, bem como configurando horários para fazer check-in com você 
e seu filho. Como os alunos ainda estão em período escolar, é fundamental que você 
reconheça as mensagens, responda à comunicação direta do professor do seu filho e 
faça login nos programas que são atribuídos. Agradecemos seu apoio para garantir que 
nossos alunos e seus professores permaneçam conectados. 

Sinceramente, 

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 

 

 

 

 


