
Dear families, 
 
I hope you are all doing well during this difficult time. You are all in my thoughts. Learning will be an interesting                      
challenge for the next few weeks. Please be patient while we all get used to this new way of doing things. You will be                        
able to reach me on class dojo or by email during the day if you are having trouble or concerns.  
 
Assignments will be posted on msbalcomb.com each day. If you do not have a computer, you can visit it on a phone                      
to write down the work in the morning and do the paper options. 
 
Each day you will have: A greeting from me, a math lesson, a Language Arts lesson, and a science OR Social Studies                      
lesson. 
 
There might be more, but this will be the daily minimum. Attached to this letter you will find a calendar. It is the                       
family’s job to hold their student accountable by checking off that they completed the work and having an                  
adult sign each day of the calendar. Students will turn this calendar in when they return to class as a large part of                       
their grade.  
 
Queridas familias, 
 
Espero que todos estén bien durante este momento difícil. Estás todo en mis pensamientos. El aprendizaje será un desafío 
interesante para las próximas semanas. Tenga paciencia mientras todos nos acostumbramos a esta nueva forma de hacer las 
cosas. Podrá comunicarse conmigo en el dojo de la clase o por correo electrónico durante el día si tiene problemas o inquietudes. 
 
Las tareas se publicarán en msbalcomb.com cada día. Si no tiene una computadora, puede visitarla en un teléfono para escribir el 
trabajo por la mañana y hacer las opciones en papel. 
 
Cada día tendrá: un saludo de mi parte, una clase de matemáticas, una clase de artes del lenguaje, una clase de ciencias o 
estudios sociales 
 
Puede haber más, pero este será el mínimo diario. Adjunto a esta carta encontrará un calendario. Es el trabajo de la familia 
responsabilizar a sus estudiantes al marcar que completaron el trabajo y que un adulto firme cada día del calendario. Los 
estudiantes entregarán este calendario cuando regresen a clase como gran parte de su calificación. 
 
Adjunto, también encontrará una lista de verificación de los materiales que necesitará de la escuela. Asegúrese de llevar todos 
estos materiales a casa para completar con éxito las tareas. 
 
 
Սիրելի ընտանիքներ, 
 
Հուսով եմ, որ դուք բոլորս լավ եք ընթանում այս դժվարին ժամանակահատվածում: Դուք բոլորս մտքերիս մեջ եք: Սովորելը 
հետաքրքիր մարտահրավեր կլինի առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում: Խնդրում ենք համբերատար լինել, մինչ մենք 
բոլորս սովոր ենք գործեր վարելու այս նոր եղանակին: Դուք կկարողանաք ինձ հասնել օրվա դասի dojo- ով կամ էլփոստով, եթե 
խնդիրներ կամ մտահոգություններ ունեք: 
 
Հանձնարարությունները ամեն օր տեղադրվելու են msbalcomb.com կայքում: Եթե համակարգիչ չունեք, կարող եք այցելել այն 
հեռախոսով, որպեսզի առավոտյան գրեք աշխատանքը և կատարեք թղթի ընտրանքները: 
 
 Ամեն օր դուք կունենաք. Շնորհավորանք ինձանից, մաթեմատիկայի դաս, լեզվային արվեստի դաս, գիտություն ԿԱՄ 
սոցիալական ուսումնասիրությունների դաս 
 
Կարող է լինել ավելին, բայց սա կլինի ամենօրյա նվազագույնը: Այս նամակին կից դուք կգտնեք օրացույց: Ընտանիքի գործն է 
իրենց ուսանողին պատասխանատվության ենթարկել ՝ ստուգելով, որ նրանք ավարտեցին աշխատանքը և օրացույցի 
յուրաքանչյուր օր մեծահասակների ստորագրություն ունենան: Ուսանողները կդառնան այս օրացույցը այն ժամանակ, երբ նրանք 
վերադառնան դասարան, որպես իրենց դասարանի մեծ մաս: 
 
Կից կցորդեք, կգտնեք նաև այն նյութերի ցուցակ, որոնք ձեզ հարկավոր կլինեն դպրոցից: Խնդրում ենք համոզվեք, որ այս բոլոր 
նյութերը ձեզ հետ միասին տանն եք ՝ հանձնարարությունները հաջողությամբ կատարելու համար: 


