
Good evening Jefferson Families, 

This is Mrs. Alexan with a special message. 

The social distancing that we have been asked to maintain has encouraged more family time with 

opportunities to enjoy our children, but we are getting ready for learning remotely! 

This week our teachers will receive special trainings so that we can provide our students with new 

learning opportunities. Much of what we are going to be doing is new to many of us. Fortunately, our 

students are well informed in terms of technology, and they are eager to learn.  They already have many 

skills, which will be useful in the next few weeks and in the future.  

I urge you to download the GUSD app if you have not already done so and have a working email so that 

you can receive the latest updates from me as well as from the district.  In these uncertain times, the 

situation can change quickly and I want to make sure you have access to the most current and correct 

information.  If you know of families who do not have email, please encourage them to set up an 

account. 

Later this week, each class will be assigned a time to come to school and pick up materials.  

I am asking that you support our efforts to maintain social distancing and follow the schedule.  

If you have more than one child please plan to come by later so you can pick up all the materials at the 

same time.  

Also, I would like invite you to visit www.gusd.net/RemoteLearning for more information or call us this 

week.  

Thank you.  

 

Բարի երեկո Jեֆերսոն համայնք, 

Սա տիկին Ալեքսանն է ՝ հատուկ ուղերձով: 

Սոցիալական հեռավորությունը, որից մեզ խնդրել են պահպանել, խրախուսել է ավելի 

շատ ընտանեկան ժամանակ ՝ մեր երեխաների հաճույք ստանալու 

հնարավորություններով. բայց մենք պատրաստվում ենք հեռավոր ուսուցման: 

 

Այս շաբաթ մեր ուսուցիչները կստանան հատուկ դասընթացներ, որպեսզի մենք 

կարողանանք մեր ուսանողներին տրամադրել ուսման նոր հնարավորություններ: Այն, ինչ 

մենք պատրաստվում ենք անել, մեզանից շատերի համար նոր է: Բարեբախտաբար, մեր 

ուսանողները տեխնոլոգիական առումով խնայող են և ցանկանում են սովորել: Նրանք 

արդեն ունեն բազմաթիվ հմտություններ, որոնք օգտակար կլինեն առաջիկա մի քանի 

շաբաթվա ընթացքում և ապագայում: 

Այս շաբաթվա վերջում յուրաքանչյուր դասարան կնշանակվի դպրոց գալու և նյութեր 

հավաքելու ժամանակ: 

Ես խնդրում եմ, որ դուք սատարեք սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու մեր 

ջանքերին և հետևեք ժամանակացույցին: 

http://www.gusd.net/RemoteLearning


Եթե ունեք մեկից ավելի երեխա, խնդրում ենք պլանավորել գալ ավելի ուշ, որպեսզի 

միևնույն ժամանակ կարողանաք վերցնել բոլոր նյութերը: 

 

Բացի այդ, ես կցանկանայի ձեզ այցելել www.gusd.net/RemoteLearning ՝ լրացուցիչ 

տեղեկությունների համար: Դուք նույնպես կարող եք զանգահարել մեզ այս շաբաթ: Մեր 

գրասենյակը բաց կլինի:  

Շնորհակալություն. 


