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"Livrarea excelenței pentru fiecare student, în fiecare zi!" 

 

 

1. Statele uniteale Americii Cameră de domiciliu 

Este necesară participarea.  Fiecare clasă este repartizată oth zi pe săptămână: luni, clasa a VII-a, 

marți, și clasa aVIII-a,  miercuri, între orele 7:15 – 7:40.  Scopul este de a stabili programul zilei și să 

se asigure că elevii știu ce se întâmplă în cadrul școlii și să acceseze misiunile.  Este, de 

asemenea, o pauză SEL. Notele se acordă în cadrul cursului, pe baza cursurilor depuse. 

 

2. Scoala Calendar 

Din cauza pandemiei Covid-19, toate campusurile școlare sunt închise.  Ultima zi de școală este 2 

iunie 2020.  Începând cu 4 mai 2020, sunt 30 de zile calendaristice și 21 de zile de instruire, 

rămase în anul școlar 2019/20.   Tine-te de lucru bun și vizitați  

browardschools.com/LearningNeverCloses 

 

3. Participarea și implicarea 

Participarea se face pe baza angajamentului monitorizat prin activitatea clever a studentului. 

4. Pașide conectare necesari 

• Elevii trebuie să se conecteze prin Sign-On unic (sso.browardschools.com) în fiecare zi, folosind 

acreditările lor Active Directory: 

Nume de utilizator: 06 ###### 

Parola: PMM/DD/YYYY 

• După ce sunt autentificați, vor selecta "Canvas" din tabloul de bord Clever 

• Pe tabloul de bord panza studentul va face clic pe trei puncte verticale și selectați "carte de 

vedere". 

• Cursurile pentru care este înscris elevul vor apărea ca dale pe tabloul de bord. 

• Cursanții trebuie să introducă fiecare "carte" pentru a determina însărcinările lor pentru clasă. 

• Atribuirile sunt de obicei postate sub linkul "Anunțuri" sau "Misiuni". 

4. Fiecare clasă. În fiecare zi. 

Cursanții sunt încurajați să urmeze programul zilnic: (Dacă cursanții își termină munca mai 

devreme decât orele specificate, sunt încurajați să lucreze la iReady, Naviance, Recovery sau să 

viziteze Colțul de orientare). 

 

 

http://www.browardschools.com/LearningNeverCloses
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Programul elevilor 

 

Ore de lucru pentru profesori 

 

 

 

5. Clase, zilnic, interimar, carte de raport 

Notele sunt înscrise în Pinnacle.  Vizitați https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook 

pentru a accesa PIV. Veți fi redirecționat către pagina de conectare Clever a Consiliului Școlar. 

Utilizați userid-ul Active Directory și parola pentru a vă conecta. 

https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook
https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook
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Rapoarte intermediare - Studenții care nu sunt încă implicați (~1,5%) va primi o scrisoare 

intermediară, generată de district, care abordează non-implicarea în SSO/Canvas. 

 

Examene 

• Evaluările FSA și EOC au fost anulate pentru anul școlar 2019- 2020. 

• Awesome Olsen va fi efectuarea de evaluări pe domeniu subiect pentru a determina 

ceea ce nevoile elevilor noștri sunt din cauza trecerea la învățare de la distanță. 

▪ Fereastra de evaluare –18 mai - 29 maith 

▪ Mai multe informații vor fi furnizate de către profesorii din domeniul de subiect 

 

6. Politica de promovare 6000.1, curs de recuperare, FLVS 

În prezent, toate criteriile de promovare pentru elevii de gimnaziu rămân în vigoare 

• Clasa 6 la gradul 7 și gradul 7 la gradul 8: TREBUIE să treacă patru (4) cursuri (din care 2 

trebuie să fie de bază) 

▪ Școlile sunt responsabile pentru codificarea elevilor care nu au îndeplinit 

criteriile de promovare în TERMENI, astfel au fost reținuți. 

• Clasa a 8-a la clasa a 9-a: TREBUIE să treacă toate criteriile de promovare 

▪ 3 Limba Arte 

▪ 3 Matematică 

▪ 3.3.3.3. 

▪ 3 Studii sociale, inclusiv civică și planificarea carierei 

Informații de recuperare de credit pot fi găsite în Colțul de orientare 

(https://browardschools.instructure.com/enroll/BDK4C4) 

• Toți părinții și elevii au fost contactați 

• Dacă vă puneți întrebări, vă rugăm să contactați consilierul de nivel de grad 

FLVS – Elevii înscriși la cursurile FLVS trebuie să finalizeze cursurile înainte de încheierea anului 

școlar,2iunie.   

• Minim trei (3) misiuni pe săptămână 

• Comunicați în mod constant cu profesorul FLVS al copilului dumneavoastră cu întrebări 

sau preocupări. 

7. Ajutor pentru teme 

Ore de lucru pentru profesori 

Elevii ESE 

https://browardschools.instructure.com/enroll/BDK4C4
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Echipe întâlnire cu facilitatori de sprijin 

• Doamna Philizaire - GR 6 (9:30 - 10:30 AM) GR 7 (10:30 - 11:45 AM) 

• Doamna Brown - GR 7 și GR 8 (10:30 - 11:45) 

Elevii ESOL 

Afterschool Programe 

• Unitatea hispanică prin echipe 

▪ Marți - Joi, 13 - 2:30 

▪ Date de vară TBD 

• Secolul21  prin panza 

▪ MTWR, ori după școală 

▪ Date de vară TBD 

• De vară de învățare 

▪ Elevii vor primi informații cu privire la învățarea de vară prin intermediul 

cursurilor lor de panza. 

• Curent GR 6 - (ELA, Matematica, Civics și Știință) 

• Curent GR 7 - (ELA, Matematică, și Știință) 

▪ Cursuri de vară de învățare Panza va fi disponibil 22 mai - 28 august 

8. În cazul în care pentru a obține ajutor; personal de sprijin (adresa de e-mail a profesorilor și a 

personalului) 

• Elevii și părinții sunt încurajați să își "inboxeze" profesorii și orice personal de sprijin prin Canvas. 

• În plus, toate adresele de e-mail ale personalului pot fi găsite pe site-ul școlii noastre 

https://www.browardschools.com/domain/15729 

 

9. Ajutor tech - Numărul de telefon de contact- 754-321-0569 - de luni până vineri 8am - 5pm 

10. BCPS Alimentare Servirea Informații  (link activ la lista completă) 

• Cele mai apropiate școli de Awesome Olsen sunt: 

o Bethune Elem, 

o Oakridge Elem, și 

o Sud Broward HS 

 Mesele au fost distribuite între orele 10:00 -13:00, în toate locațiile, în zilele de luni și miercuri. 

11. Orare, Academii (Magnet) 

• Elevii trebuie să-și aleagă Academia Magnet și Electives pentru anul școlar viitor prin Naviance. 

o Naviance apare pe rampa de lansare Clever 

o Elevii vor face clic pe fila "Despre mine" 

Commented [LM1]: de ce ați subliniat planul deliberat și 
de intenție  

Commented [KM2R1]: Nu sunt sigur ce să pună aici.  Ar 
trebui să fie aceasta de învățare de vară și nu avem de a 
împărtăși acest lucru cu părinții acum? 

Commented [LM3R1]: Da, cred că este cel mai bine să 
introducă gândul pentru că vrem să trimită mesajul de 
învățare nu se oprește în iunie  

Commented [LM4R1]: cu toate acestea, documentul 
arată foarte bine  

Commented [LM5R1]: Ce vrei să spui despre lanyards 

https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/28/Food_and_Nutrition_Update_4-22-20.pdf
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o Selectați "Sondajele mele" 

o Apoi selectați "Sondaje nu a început" 

o Accesați "[Nivelul actual grad] Grad Curs de selecție Survey" de exemplu: Clasa a6-a  Curs 

de selecție Survey 

o Complet și "actualizare" de vineri, 8mai. 

 

12. Resurse de învățare emoțională socială 

• Broward County Public Schools (BCPS) este un parteneriat cu Rethink Ed pentru a oferi resurse 

extinse pentru studenți, personal, și părinți.  Aceste resurse includ lecții, traininguri, suporturi 

pentru sănătatea mintală, autoevaluări și materiale suplimentare în sprijinul învățării sociale și 

emoționale (SEL). 

• Aceste resurse sunt furnizate pentru a aborda în mod direct frica și anxietatea care au apărut din 

cauza bolii coronavirus pandemice (COVID-19), închiderea campusului școlar, schimbări bruște 

în rutine și sentimentul sporit de incertitudine și creșterea nivelului de stres atât la copii, cât și la 

adulți. SEL oferă o bază pentru gestionarea emoțiilor, având relații sănătoase, înțelegere și 

empatie cu ceilalți, fiind responsabil și sigur, învățând să facă față situațiilor dificile și să 

gestioneze stresul, emoțiile, anxietatea și frica în timpul acestei situații fără precedent. 

o https://www.browardschools.com/SEL 

• În plus, vă rugăm să nu ezitați să ajungeți la personal dacă aveți preocupări sau aveți nevoie de 

asistență.  Suntem mai mult decât dispuși să vă asociem cu departamentul sau cu resursa de 

care aveți nevoie. 

13. Sondaje 

• Magnet Survey (mamă) din cauza 15 mai 

o https://www.surveymonkey.com/r/iCAN_Parent_Spring2020 

• Sondaj de wellness (Elevi, părinți, și îngrijitorii) din cauza 14 mai 

o https://surveys.panoramaed.com/broward/studentcaregiver/surveys?language=en 

14. Rambursări 

• EOY Excursii de teren 

• Trimiterea unui mesaj de poștă electronică către clare.martinez@browardschools.com 

• Includeți următoarele: 

o E-mailul trebuie să precizeze că solicitați o rambursare pentru excursia (identificați 

o Numele studentului 

o Nivelul clasei elevilor 

o Nume părinte 

o Numărul de telefon părinte 

o Adresa părinte 

15. Scoala Magnet Shirts &  Lanyards / Flyer (a se vedea atașați flyer) 

https://www.browardschools.com/SEL
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FiCAN_Parent_Spring2020&data=02%7C01%7Ckenyatta.mckie%40browardschools.com%7C4634d529425f40cdd6d908d7f0325edf%7Ceeacb5cb53704358a96aa3783c95d422%7C1%7C0%7C637241971436272102&sdata=NHI50Wv%2FyLLkRMx%2FKh5pOddO30jTEXO%2BmNSF0%2BbohhI%3D&reserved=0
https://surveys.panoramaed.com/broward/studentcaregiver/surveys?language=en
mailto:clare.martinez@browardschools.com

