
 
Good Evening Jefferson families. This is Mrs. Alexan calling with my Sunday evening message.  
 
I would like to begin this week by thanking everyone. 
Thank you to the teachers and staff who have crossed unchartered territories to prepare for remote learning. So much 
of what we are doing is new. Our staff has been phenomenal!  
Thank you parents. I truly appreciate your patience, understanding and support.  
I miss all the children very much and hope you are all doing well under these circumstances.  
 
Reminders  

1. Please add or update your email address on the parent connect parent portal 
at https://q.gusd.net/production/parentportal.  

2. Check your email often and visit the district website www.gusd.net/RemoteLearning 
3. Our school is physically closed but you can still call or email us.  
4. Please stay safe at home.  Follow guidelines and maintain a social distance when in public. Wash hands 

thoroughly and often. If you are not well, call your doctor for recommendations of health care professionals. 
5. Remember that several GUSD sites, including Jefferson are serving breakfast and lunch daily from 10am to 1pm 

in grab and go bags.  
 
Here are some ways you can support your child’s learning at home: 

▪ Follow your daily routines as much as possible. 
▪ Stay healthy. Eat nutritious food and rest.  
▪ Be available to encourage, praise, and supervise. 
▪ Monitor your child’s understanding of concepts and skills. 
▪ Provide related home-learning experiences to reinforce concepts. Baking and cooking, using materials at home to 

create art, completing age appropriate chores are all great ways. 
▪ Communicate with your child’s teacher via email.  
▪ Help make education a priority. Show by example that learning can be exciting and fulfilling. 
▪ Read! 

Thank you for listening. Have a good evening!  
# 
 
Բարի երեկո Jեֆերսոնի ընտանիքներ:  

Սա զանգում է տիկին Ալեքսանը` իմ կիրակնօրյա երեկոյան ուղերձով: 

 

Ես կցանկանայի սկսել այս շաբաթ `շնորհակալություն հայտնելով բոլորին: 

Շնորհակալ եմ ուսուցիչներին և աշխատակիցներին, ովքեր անցել են չարտոնված տարածքներ ՝ պատրաստվելու 

հեռավար ուսուցման: Այնքան շատ բան, ինչ մենք անում ենք, նոր է: Մեր անձնակազմը ֆենոմենալ է եղել: 

Շնորհակալ եմ ծնողներ: Ես իսկապես բարձր եմ գնահատում ձեր համբերությունը, հասկացողությունն ու 

աջակցությունը: 

Ես շատ եմ կարոտում բոլոր երեխաներին և հուսով եմ, որ այս պայմաններում լավ եք: 

 

Հիշեցումներ 

1. Խնդրում ենք ավելացնել կամ թարմացնել ձեր էլ. Փոստի հասցեն մայր կապի ծնողական պորտալում ՝ 

https://q.gusd.net/production/parentportal: 

2. Հաճախակի ստուգեք ձեր էլ.փոստը և այցելեք շրջանի կայք ՝ www.gusd.net/RemoteLearning: 

3. Մեր դպրոցը ֆիզիկապես փակ է, բայց դուք դեռ կարող եք զանգահարել կամ էլ. Փոստ. 

4. Խնդրում ենք ապահով մնալ տանը: Հետևեք ուղեցույցներին և հասարակության շրջանում պահպանեք 

սոցիալական հեռավորություն: Լվացեք ձեռքերը մանրակրկիտ և հաճախ: Եթե լավ չեք, զանգահարեք ձեր բժշկին 

առողջապահության մասնագետների առաջարկությունների համար: 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fq.gusd.net%2Fproduction%2Fparentportal&sa=D&ust=1522428704748000&usg=AFQjCNHp0T3s0l4BkEWTDN985fncdP8brQ


5. Հիշեք,  ամեն օր առավոտյան 10-ից մինչև 1-ը մենք սնունդ ենք մատուցում: 

 

 

Ահա մի քանի բան, որ դուք կարող եք անել, որոնց միջոցով դուք կարող եք աջակցել ձեր երեխայի ուսմանը տանը: 

 հնարավորինս հետևեք ձեր առօրյային: 

 Առողջ մնացեք: Կերեք սննդարար սնունդ և հանգստացեք: 

Առկա է մատչելի լինել խրախուսելու, գովաբանելու և վերահսկելու համար: 

 Վերահսկեք ձեր երեխայի հասկացությունը հասկացությունների և հմտությունների մասին: 

 Տրամադրել տնային ուսուցման հետ կապված փորձառություններ `հասկացություններն ամրապնդելու համար: 

Թխելը և պատրաստելը, տանը նյութեր օգտագործելը արվեստ ստեղծելու, տարիքային համապատասխան 

աշխատանքներն ավարտելը բոլորն էլ հիանալի ձևեր են: 

 Կապվեք ձեր երեխայի ուսուցչի հետ էլ.փոստի միջոցով: 

 Օգնեք կրթությունն առաջնային դարձնել: Byույց տվեք օրինակով, որ սովորելը կարող է լինել հետաքրքիր և 

կատարող: 

 Կարդացեք: 

Շնորհակալություն.   Բարի գիշեր. 

 


