У парку Торо ми вважаємо, що наша місія - підвищити успіхи учнів та
соціально-емоційне здоров’я завдяки навчанню, орієнтованому на студентів,
позитивному партнерству сім’ї та школи та забезпеченню безпечного
навчального клімату.
Основне оновлення
Ми вдалися до наших процедур, пов’язаних
з гібридним навчанням, особливо коли
студенти фізично перебувають у будівлі.
Незважаючи на те, що вівторок-п’ятниця в
будівлі є невелика група студентів, існують
обмеження,
пов’язані
з
гібридними
інструкціями. Через те, що студенти
перебувають у будівлі лише для навчання 2
дні на тиждень, вчителі не можуть пройти
навчальну програму так швидко, як під час
звичайного
5-денного
(або
навіть
дистанційного навчання). Результат полягає
в тому, що учні повинні дивитися відео,
надані вчителем, і виконувати кілька
завдань вдома під час гібридного навчання.
Значна частина завдань, яку доручають
учням, - це практика, яку вони зазвичай
виконують під час навчання. Я закликаю
батьків та опікунів підкріпити ваших учнів
очікуванням, що вони увійдуть в систему о
9:15 та завершать свою роботу впродовж
решти
дня.
Ці
завдання
не
є
необов’язковими.
Ми також раді представити ігрову дошку
“Embrace All” на лютий. Якщо вам потрібна
нова дошка, вона доступна в головному
офісі та може бути відправлена додому зі
студентом. Ці ігрові дошки пропонують
широкий вибір сімейних занять, які є
прекрасним способом провести якісний час,
поки залишається зимова погода, і ми
робимо все можливе для соціальної
дистанції. Ми сподіваємось, ваша родина
знайде задоволення та дізнається щось
нове під час участі.

Тед Біклі, головний

Інформаційний
семестру

семестр

Другого

PCSD Зустрічі віртуальних ратуш PCSD
Доктор
Сміалек
та
члени
команди
Центрального офісу цієї зими проведуть
засідання Віртуальної ратуші для всіх членів
шкільної спільноти PCSD. Усі зустрічі
розпочнуться
о
18:00
вечора
і
відбуватимуться
за
масштабуванням.
Потрібна реєстрація на кожну зустріч.
Скористайтеся цим посиланням, щоб
прочитати більше про віртуальні збори
ратуші та зареєструватися в Інтернеті. Ви
також можете відвідати це посилання для
отримання додаткової інформації.

Дистанційне навчання
Поки шкільний округ проходить дистанційне
/ дистанційне навчання, будь ласка,
зверніться до документа « Дистанційне
навчання для сім’ї у парку Торо». У
документі
міститься
багато
корисних
посилань із відповідями на безліч різних
питань. Будинок буде відкритий до 19:00
вечора понеділка для збору студентських
матеріалів. Батьки повинні приходити до
школи лише в тому випадку, якщо вони
отримують повідомлення від вчителя своєї
дитини про те, що є матеріали для їхнього
забрання. Важливим нагадуванням для
сімей є те, що групи втручання малих груп
збираються в другій половині дня. Час, коли
ваша дитина проходитиме навчання в малих
групах, різниться залежно від класу. Вчителі
будуть
повідомляти
батьків
кожного
понеділка
у
своїх
щотижневих
повідомленнях, або Тиждень з огляду, про
дні та час зборів невеликих груп за тиждень.
Будь ласка, попросіть свою дитину входити
на ці післяобідні зустрічі, щоб отримати
додаткову
підтримку
в
читанні
та
математиці.
Гібридне навчання
Якщо округ Куяхога червоний, починаючи з
тижня 18 січня 2021 року, міські школи міста
Парма повернуть учнів до гібридного
навчання. Студенти відвідуватимуть школу у
дні їхньої когорти (ЗЕЛЕНА КОГОРТА у
вівторок та середу / БІЛА КОГОРТА у четвер
та п’ятницю). Студенти, які навчаються три
дні вдома, БУДУТЬ в реальному часі Google
Meets, якщо не домовитись із викладачем
заздалегідь (можливо, з викладачем звання
1
або
спеціалістом
з
будівельної
грамотності). Студенти повинні входити до
Google Classroom свого вчителя в дні

навчання вдома, щоб працювати над
самостійними завданнями та реєструватися
між 9: 15–9: 30 ранку кожного дня, коли вони
навчаються вдома. Якщо у вас є запитання,
зверніться до вчителя вашої дитини або в
головний офіс. Будь ласка, прочитайте та
перегляньте План охорони праці PCSD,
зв’язаний тут. ** Студенти спеціальної
освіти, які зараз особисто відвідують школу
4 дні на тиждень, продовжуватимуть
застосовувати той самий 4-денний графік на
тиждень, якщо PCSD повернеться до
гібридного навчання. **
3-й квартал Encore Червоний / Білий /
Синій Календарі
Encore R / W / в календар коли PCSD в
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ за 3 Qtr. (19
січня - 31 березня 2021).

ЗЕЛЕНА КОГОРТА Нанесіть на календар R
/ W / B календар, коли PCSD перебуває
вНАВЧАННІ
ГІБРИДНОМУ
для
3-го
кварталу. (19 січня - 31 березня 2021).

БІЛА КОГОРТА Encore R / W / B календар,
коли
PCSD
перебуває
вНАВЧАННІ
ГІБРИДНОМУ для 3-го кварталу. (19 січня 31 березня 2021).

Зимові конференції батьків та вчителів
відбудуться 11 лютого 2021 року з 17:00 до
19:30. Вчителі надсилатимуть додому
запити на проведення конференції. З
міркувань безпеки всі конференції будуть
проводитися практично через Google Meet.
Якщо вчитель вашої дитини не вимагав
конференції, і ви хотіли б зустрітися з
викладачем, будь ласка, зв’яжіться з
учителем
безпосередньо
електронною
поштою або додатком Нагадування.
Щорічна
контактна
форма
для
надзвичайних ситуацій
У цьому навчальному році міський шкільний
округ міста Парма перейшов на повний
онлайн
спосіб
оновлення
контактної
інформації про надзвичайні ситуації учнів. У
минулі роки батьків просили заповнювати
Блакитну карту щороку та повертати її до
школи. Цього року район використовує
онлайнову форму Refresh. Форма доступна
тут. Батьки мали отримати
Snapcode поштою наприкінці літа. Якщо ви
не отримали Snapcode і вам все ще
потрібно оновити контактну інформацію
вашої дитини для надзвичайних ситуацій,
будь ласка, зв’яжіться з пані Пейс або місіс
Клумп у головному офісі за номером
440-885-2351, щоб ми могли мати актуальну

інформацію інформація для вашої дитини
(дітей).
Харчові послуги
Усі студенти можуть отримати
безкоштовний шкільний обід до 4 червня
2021 року за федеральною грантом. Закуски
та товари на замовлення потрібно буде
придбати через обліковий запис вашої
дитини MySchoolBucks .. Ви можете
створити
рахунок та додати гроші на рахунок своєї
дитини MySchoolBucks за цим посиланням MySchoolBucks. Школа Обід меню можна
ознайомитися тут.Введіть в меню
елементарного та елементарного обіднього
парку Торо.
Ранковий заїзд
Будь ласка, майте на увазі, що учням НЕ
дозволяється приїжджати до школи до 8:45
ранку. Будьте впевнені, що ваша дитина
(діти) перебувають у безпеці і не
висаджуйте їх під час без нагляду. Студенти
будуть
чекати
надворі
зі
своїми
однокласниками, що стоять соціально
віддаленими, до 9:15 ранку, коли їх вчитель
забере їх, щоб розпочати навчання
протягом дня. Якщо озноб вітру дорівнює 20
* або нижче або якщо йде дощ, учні будуть
чекати всередині шкільного корпусу. Ми
зв’яжемося з вами, коли / якщо їдальня
знову почне подавати сніданок.
Перерва - нагадування про холодну
погоду
Студенти вийдуть на вулицю на перерву,
поки
вітряк буде вище 20 градусів. Будь ласка,
нагадайте своїм дітям носити пальто,
шапки, рукавички та шарфи. Попередня
хвороба не є приводом залишатися в
приміщенні на перерву. Лише дітям, які
мають виправдання лікаря, дозволяється
залишатися всередині.
Закриття погоди та школи «Сніговий
день»
Якщо школи закриті через погану погоду чи
з будь-якої іншої причини, ви отримаєте
роботодзвінок та електронне повідомлення
за
номером
телефону
та
адресою
електронної пошти, яку ви вказали в

онлайн-формі «Оновити». Закриття також
буде розміщено на веб-сайті шкільного
округу - www.parmacityschools.org та через
обліковий запис у Twitter - @ParmaSchools.
У разі скасування школи всі вечірні заходи
також будуть скасовані на цей день.

неперевершені
можливості,
запропонувати PCSD.

Новини PTA
Дякуємо за підтримку нашого збору коштів
DQ! Наш PTA тепер у Twitter, слідкуйте за
нами
@ThoreauParkPTA! Сімейна ніч
Свенсонів відбудеться 2 березня з 4: 00-9:
00, листівка слідуватиме.
Наступне наше засідання PTA відбудеться 1
березня 2021 року о 17:30. Будь ласка,
зв’яжіться з Мішель Кернс електронною
поштою
за
посиланням
Zoom
michellekerns_pta@yahoo.com. Членство в
PTA все ще доступне за 5 доларів. Будь
ласка, приєднуйтесь до нас у Facebook;
пошук парку Торо PTA.

Цього рокущорічної вечері Pierogi
партнерив галузі освіти (PIE) знову будуть
спонсорами вечері Pierogi. Їжу готуватимуть
наші дуже талановиті студенти кулінарного
мистецтва в ресторані "Меч і щит" середньої
школи Нормандії. Вечеря відбудеться у
п’ятницю, 5 березня 2021 року, з 16:00 до
19:00. Всі замовлення будуть на винос, і ви
можете забрати замовлення в їдальні
Нормандії. Ви можете придбати квитки тут, у
Торі Парк Елементарі, в головному офісі.
Квитки такі:
Вечеря з рибою та п’єрогі - 10,00 доларів
Вечеря з П’єрогі - 8,00 доларів для
Mac та сиру - 6,00 доларів.
Усі вечері включають салат із салату з яблук
або яблука, булочки, напої та десерти (Mac
& Cheese постачається з яблучним пюре).
Усі виручені кошти підтримують міські школи
в Пармі, і перевірки можуть бути здійснені в

Camp Invention
Camp Invention відбудеться в Elementary
Elementary Elementary цього літа з 14 по 18
червня 2021 року. Реєстраційний внесок
становить 235 доларів до лютого. Батьки
можуть зареєструватися у віртуальній
програмі або в програмі “на місці”. Будь
ласка, перейдітьцим посиланням задля
отримання інформації про реєстрацію.

Інформаційна ніч PCSD STEM
Дізнайтеся більше про програму навчання
на основі STEM міського шкільного округу
міста Парма для учнів класів K-7!
Приєднуйтесь до нас о 19:00 у середу, 10
березня 2021 року, на Google Meet:
fmv-czjk-jky, щоб зустрітися з нашими
викладачами,
поговорити
з
адміністраторами та дізнатись більше про

які

може

тестуванні
штату Огайо штату Огайо Тести штату
Огайо будуть проводитись навесні. Дати
будуть оголошені, як тільки вони стануть
доступними.
Щоб дізнатись більше про державне
тестування,
відвідайте
веб-сайт
www.education.ohio.gov/Topics/Testing.

Реєстрація дитячого садка на 2021-22
навчальний рік
Батьки / опікуни, які бажають попередньо
зареєструвати свою дитину, яка відвідує
дитячий садок, на 2021-2022 навчальний рік

зможуть
завершити
процес
онлайн-реєстрації, починаючи з квітня 2021
року. Більше інформації для подальшого
перегляду!
Батьки повинні мати КОПІЮ наступних
документів, відсканованих та доступних для
попередньої реєстрації в дитячому садку в
Інтернеті:
● Свідоцтво про народження
студентаЗаписи імунізації студента
●● Два документи, що підтверджують
проживання
(не
старше
60
днів):
Електрика, газ, вода, каналізація , кабель /
Інтернет, щомісячна іпотечна виписка, або
оренда або виписка з банку.
● Ідентифікатор фотографії батьків / опікуна
● Папери опіки (якщо застосовується)
● Індивідуальна освітня програма (IEP) або
Звіт групи оцінювачів (ETR) або 504 (якщо
застосовується)
Курси
підготовки
батьківських
університетів до 2021 року
Додаткову інформацію та посилання для
реєстрації на кожен курс можна отримати
знайдений тут.

Домашні новини зв’язку.
Пам’ятайте, якщо вам потрібна їжа, PCSD
забезпечує щотижневе розподіл їжі в
понеділок або середу. Зареєструйтесь через
веб-сайт PCSD.
Будь ласка, зверніться до вас, якщо ви або
член родини боретеся зі своїми почуттями,
такими як тривога, депресія або просто
потребуєте додаткової підтримки. Мене
можна
зв’язати
за
номером
440-843-3526.міста Парма
Шкільний округспівпрацює з компаніями
OhioGuidestone та Nancy Lowrie and
Associates, LLC. надавати консультаційні
послуги.
Ініціатива «Обійми всіх»
Парк Торо буде брати участь у районній
ініціативі «Обійми всіх». Ми сподіваємось,
вам подобається виконувати деякі квадрати
на вашій сімейній ігровій дошці Embrace All.
Дошки можна передати вчителю вашого
учня протягом тижня 22 лютого 2021 року.
Протягом цього місяця учні другого класу
мають можливість взяти участь у групі
«Обняти всіх», обговорюючи привітання
інших, доброту та вдячність за всіх.
Шкільний календар на 2021-22 рр.
Нижче наведено прийнятий БО календар
навчальних років на 2021-22 навчальний рік.
Першим навчальним днем для учнів буде 23
серпня 2021 року, останнім студентським
днем буде 3 червня 2022 року. Дні,
позначені жовтим кольором, є робочими
днями вчителя, а учні не відвідують школу.
Дні, позначені червоним кольором, не є
навчальними днями для студентів та
персоналу. Рада освіти голосуватиме за цим
календарем на найближчому засіданні в
січні 2021 р. Більше інформації можна
знайти
насайті
веб-www.parmacityschools.org.

Послуги,
доступні
в
Пармській
бібліотеці-філії цієї зими.
Клацніть на це посилання, щоб отримати
оновлену
інформацію
з
Бібліотеки
Пармської філії. Ви також можете відвідати
веб-сторінку
бібліотеки
за
адресою
https://www.cuyahogalibrary.org/Branches/Par
ma.aspx
для
отримання
додаткової
інформації.
Довідказавдання
щодо домашньогоШукаєте допомогу щодо
домашнього завдання? Пан Коста, новий
наставник
домашнього
завдання
в
Пармській бібліотеці, допомагає студентам
виконувати шкільні завдання в бібліотеці та
телефоном!
Публічна бібліотека округу Куяхога -Парма
дитячий садок- 8 клас з
понеділка по четвер
16:00 - 18:30
6996 Powers Blvd., Парма
440-885-5362

Позитивне втручання та підтримка
поведінки (PBIS)
Ми з гордістю повідомляємо, що парк Торо
отримав Срібну нагороду за наші програми
підтримки
позитивної
поведінки
та
втручання на 2019-2020 навчальний рік.
Наші студенти наполегливо працюють, щоб
дотримуватися 3-ї матриці поведінки в нашій
школі - шаноблива, відповідальна та готова
до навчання - щодня, навчаються вони в
школі чи навчаються дистанційно вдома.
Наш Комітет PBIS буде продовжувати
вдосконалювати план нашої школи PBIS і
вдячний всій підтримці наших сімей у парку
Торо.
Визнання пантери 2-го кварталу
Вітаємо 350 студентів, які отримали
визнання Академік або Пантера Promise за
2-й квартал! Кожен студент отримував
квиток з безкоштовного морозива з їдальні

або купон на безкоштовний десерт від
McDonald's. Ми відзначили 14 учнів Академії
запуску дитячого садка, 53 учні дитячого
садка, 76 учнів 1 класу, 75 учнів 2 класу, 65
учнів 3 класу та 67 учнів 4 класу.
Січневі студенти місяця
Вітаємо наступних студентів місяця на
січень.
Ці
студенти
демонстрували
очікуванняPBIS поваги протягом усього
місяця.
Персонал
дуже
пишається
досягненнями цих студентів.

Елейсія М. - Гр. 1 2/11

Коннор Б. - KDG 2/20

Джерсі С. - Гр. 4 2/11

Айяна Дж. - Гр. 3 2/20

Домінік А. - Гр. 2 2/11

Ава О. - Гр. 2 2/21

Арабелла П. - Гр. 1
2/12

Aurora J. - KDG 2/23

Jaelynn P. - Gr. 4 2/13

Визначник Б. - Гр. 2
2/25

Sheamus G. - KDG
2/14

Mai'Brianna C. - Gr. 4
2/25

Maxxon R. - KLA

Angel M. - KDG

Домінік К. - Гр. 3 2/14

Стівен Х. - Гр. 1 2/26

Jason S. - KDG

Elena W. - KDG Anaya

Захарій К. - Гр. 1 2/14

Престон В. - Гр. 2 2/27

Q. - Gr. 1

Лендон Дж. - Гр. 1

Гадіель Л. - Гр. 3 2/14

Патрісія Дж. Гр. 4 2/28

Еммет К. - гр. 1

Ерін М. - Гр. 2

Рейс К. - Гр. 2

Джейсі Т. - Гр. 2

Джейсон Р. - Гр. 2

Верба Т. - Гр. 3

Емілія Ф. - гр. 3

Анайз О. - Гр. 3

Софія Дж. - Гр. 3

Хайден С. - Гр. 4

Крістофер С. - гр. 4

Арімас Р. - Гр. 4

Айден Р. - Гр. 4

лютого знародження
днемЗ днем народження всіх наших Пантер
Торо Парк, які святкують день народження
протягом лютого.
Нолан С. - KDG 2/1

Семюель Ю. - Гр. 2
2/16

Денім С. - Гр. 3 2/3

Михайло В. - гр. 4
2/16

Дакота Б. - Гр. 4 2/5

Myamarie C. - KDG
2/17

William G. - Gr. 2 2/5

Девід Х. - Гр. 3 2/17

Натан С. - Гр. 4 2/5

Микола Ж. - Гр. 4 2/17

Джеймс Т. - KDG 2/6

Домінік Р. - KDG 2/17

Саєда А. - Гр. 2 2/11

Бенджамін Ф. - Гр. 4
2/19

Go Green Lottery !!!
Лотерея Go Green продовжиться у цьому
навчальному році в елементарному парку
Торо. Усі студенти, які залишаються
зеленими (Ready to Learn) і вище в нашій
системі управління поведінкою, відомій як
CLIP IT, протягом 80% місяця мають
можливість потрапити в лотерею на знак
подвір’я Pawsitive Panther. Щомісяця для
кожного класу буде розписано ім’я, тож у
нас буде 5 переможців на місяць.
Переможці за січень: Майкл С. - KDG /
Rm. 218; Микенна Н. - 1-й гр. / Рм. 108;
Джеймі К. - 2-й гр. / ПВЛА 2; Лендон С. 3-й гр. / ПВЛА 3; і Яків У. - 4-й гр. / Рм. 209.
Продовжуйте заохочувати свою дитину бути
ГОТОВИМ
НАВЧИТИСЯ. Запам’ятайте:
ЗЕЛЕНИЙ ВИДИМ МІСЦЕ!
Фактичні таблиці PBIS для сімей
У
2 роздаткових матеріалах нижче
розглядається, що таке PBIS, основні
компоненти PBIS, і чому школи вирішили
впровадити PBIS. Якщо у вас є які-небудь
питання щодо PBIS, будь ласка, зверніться

до пана Кітінга у школі. Він є координатором
PBIS для парку Торо.

дитини так, ніби вона щодня приходить до
школи особисто. Нехай ваша дитина
прокинеться і завершить свій ранковий
розпорядок дня, поїсть здоровий сніданок і
підготуйте свою територію до дня навчання.
Виділіть для вашої дитини простір,
призначений для навчання з якомога
меншою кількістю відволікаючих факторів.
Діти найкраще вчаться зі структурою та
процедурами. Майте стіл або столик із
приладдям, яке знадобиться вашій дитині
протягом дня. Допоможіть своїй дитині
ввійти до свого Google Класу о 9:15
щоранку. Упізнайте свою дитину, коли
бачите, як вона / вона слідкує за уроком та
відповідає або перевершує очікування
вчителя. Клацніть на це посилання, щоб
прочитати поради про допомогу дитині під
час пандемії. Батьки можуть прочитати цей
роздатковий матеріал, який пропонує
способи підтримки батьків за допомогою
PBIS вдома.

PBIS:
Брошура
про
знущання
та
переслідування
Батьки, будь ласка, перечитайте брошуру,
надіслану додому на початку жовтня разом
із дитиною, підпишіть та поверніть додану
форму вчителю вашої дитини. У парку Торо
наші співробітники навчають студентів, що
знущання - це модель поведінки, яка
повторюється з часом. Залякування не
дозволяється будь-коли. Якщо у вас є якісь
запитання, зателефонуйте до головного
офісу та попросіть поговорити з паном
Кітінгом, координатором PBIS парку Торо.

Як я можу підтримати свою дитину під
час
дистанційного
навчання
/
дистанційного навчання? Хорошою ідеєю
є встановити розпорядок дня для вашої

Смітник для переробки паперу River
Valley
Не забудьте принести весь свій папір і
картон до нашого сміттєвого смітника,
розташованого на головній стоянці. Наша
школа заробляє гроші за кожну зібрану
тонну паперу. Дякуємо за підтримку нашої
школи та одночасну допомогу довкіллю.

Найближчі події 11 лютого - Вечірні батьківські / вчительські
конференції - 5: 00-7: 30 вечора
14 лютого - День Святого Валентина
15 лютого - Без школи - День президентів
18 лютого - 1-й Гр. Віртуальна подія титулу 1 17:45
25 лютого - KDG Віртуальна подія титулу 1 17:45П'є П'єрогі
5 березня - вечеря- 16: 00-7: 00
14 березня - починається літній час

