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May 19, 2020 

 
 
 
Dear 8th Grade Students & Families, 
 
We hope that you are all safe and well. We want to thank you once again for your partnership, support, and 
positivity as we adjust to life at home and navigate this remote learning experience together. We all started 
in August with great expectations and excitement for our students’ final year of middle school. We know 
how much our 8th graders were looking forward to our end of year awards and celebratory events, most 
especially our 8th grade promotion ceremonies. Our staff and school administration understand how 
important this milestone is for you and your child and we share in your disappointment that these events 
cannot happen as planned.  
 
Our dedicated administrators, teachers, and staff have been working over the past several months to ensure 
that your child’s middle school promotion will be a special celebration. This unprecedented time of Safer 
at Home orders will not stop us from recognizing all of our students’ middle school accomplishments. 
 
All middle school promotions will be held virtually this year. Speeches from our students, principals, and 
district leaders will be pre-recorded, and each student will prepare a brief individual presentation that will 
be incorporated into the virtual ceremony. All the wonderful awards and recognitions each child has 
received, including their promotion certificates, will be mailed to your homes. Please be sure the school 
office has your current address on file to ensure these special documents are delivered to the correct address. 
 

Please mark your calendars! All middle school virtual promotion videos will be posted at: 
2:00 p.m. on Wednesday, June 10, 2020 

 
Thank you once again for all of your support throughout this school year. We have loved having your child 
in our school, and we wish you and your 8th grader much success as they enter their high school journey 
and continue their educational career. We look forward to celebrating with you remotely on June 10, and 
hope you will come back to visit us in person once Safer at Home orders have been lifted! 
 
Sincerely, 
 

     
___________________________________  ___________________________________ 
Dr. Kyle Bruich, Roosevelt MS    Dr. Scott Anderle, Rosemont MS   

 
 

    
________________________________  ________________________________ 
Mrs. Jennifer DeLadurantey, Toll MS   Dr. Narek Kassabian, Wilson MS 
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Մայիս 19, 2020 

 

 

8-րդ դասարանների սիրելի աշակերտներ և ընտանիքներ, 

 

Հուսով ենք, որ բոլորդ լավ և առողջ եք: Ցանկանում ենք ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ  ̀ ձեր 

համագործակցության, աջակցության և դրական մոտեցման համար, քանի դեռ մենք հարմարվում ենք տանը 

մնալու կյանքին և միասին նավարկելու ենք հեռավար ուսուցման այս փորձառությունը: Օգոստոսին մենք բոլորս 

սկսեցինք մեծ ակնկալիքներով և ոգևորությամբ  ̀մեր աշակերտների միջին դպրոցի ավարտական տարվա համար։ 

Մենք գիտենք, թե որքան անձկությամբ էին սպասում մեր 8-րդ դասարանցիները  ̀ մեր տարեվերջյան 

մրցանակներին և միջոցառումներին, և մասնավորապես 8-րդ դասարանի ավարտական հանդիսությանը: Մեր 

դպրոցի անձնակազմը և ղեկավարությունը հասկանում են, թե որքան կարևոր է այդ հանգրվանը ձեր և ձեր 

երեխայի համար, և մենք կիսում ենք ձեր հիասթափությունը, որ այդ իրադարձությունները չեն կարող տեղի 

ունենալ ինչպես նախատեսված էին։ 

 

Մեր նվիրված տնօրենները, ուսուցիչները և անձնակազմը աշխատել են վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում  

որպեսզի յուրահատուկ և հիշարժան լինի ձեր երեխայի միջին դպրոցի ավարտական հանդիսությունը։ «Տանն 

անվտանգ մնալու» պարտադիր հրահանգի այս աննախադեպ ժամանակը մեզ չի խանգարի ճանաչել մեր միջին 

դպրոցի բոլոր աշակերտների ձեռքբերումները։ 

 

Այս տարի, բոլոր միջին դպրոցների ավարտական հանդիսությունները տեղի կունենան հեռավար 

հնարավորությամբ։ Մեր աշակերտների, տնօրենների և կրթաշրջանի ղեկավարների ելույթները նախապես 

կձայնագրվեն, և յուրաքանչյուր աշակերտ կպատրաստի հակիրճ անհատական ներկայացում, որը կներառվի 

հեռավար հանդիսության ընթացքում: Յուրաքանչյուր երեխայի ստացած գնահատելի մրցանակներն ու 

ճանաչումները, ներառյալ նրանց ավարտական վկայականները, կուղարկվեն ձեր տները: Խնդրում ենք 

վստահանալ, որ դպրոցի գրասենյակն ունենա ձեր ընթացիկ հասցեն որպեսզի այդ յուրահատուկ փաստաթղթերն 

առաքվեն ճիշտ հասցեով : 

 

Խնդրում ենք նշել ձեր օրացույցի վրա: Միջին դպրոցի հեռավար ավարտական հանդիսության բոլոր 

տեսանյութերը կտեղադրվեն առցանց՝ 

Չորեքշաբթի, Հունիսի 10, 2020 թ, ժամը 2:00-ին: 

 

Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն ենք հայտնում այս ուսումնական տարվա ընթացքում ձեր ցուցաբերած 

աջակցության համար: Հաճույքն ունեցանք ձեր երեխային ունենալ մեր դպրոցում։ Ձեզ և ձեր 8-րդ դասարանի 

աշակերտին մաղթում ենք մեծ հաջողություն, մինչ նրանք անցնում են ավագ դպրոց և շարունակում են իրենց 

կրթական ոլորտի ուղին։ Մենք անհամբեր սպասում ենք Հունիսի 10-ին ձեզ հետ միասին տոնելու հեռավար 

ավարտական հանդիսությունը, և հուսով ենք, որ դուք կվերադառնաք անձամբ մեզ այցելելու  ̀ երբ վերացվեն 

«Տանն անվտանգ մնալու» հրահանգները։ 

 

Հարգանքներով` 

 

 

 

_______________________________________   ____________________________________ 

Dr. Kyle Bruich, Ռուզվելտ միջին դպրոց       Dr. Scott Anderle, Ռոզմոնտ միջին դպրոց 

  

  
_______________________________________               ______________________________________ 

Mrs. Jennifer DeLadurantey, Թոլ միջին դպրոց          Dr. Narek Kassabian, Վիլսոն միջին դպրոց 
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19 de mayo del 2020 

 
 
 
Estimadas familias y estudiantes del 8vo grado, 
 
Esperamos que todos se encuentren bien y seguros. Queremos agradecerles una vez más por su colaboración, 
apoyo, y positivismo mientras nos adaptamos a la vida en casa y transitamos juntos esta experiencia de aprendizaje 
a distancia.  Todos comenzamos en agosto con grandes expectativas y entusiasmo por ser el último año de escuela 
media de nuestros estudiantes. Sabemos cuánto esperaban nuestros estudiantes del 8vo grado los eventos de 
premios y celebraciones, especialmente nuestras ceremonias de promoción del 8vo grado. Nuestro personal y la 
administración escolar entienden lo importante que son estos hitos para ustedes y para su estudiante y 
compartimos su decepción que estos eventos no pueden suceder como se planearon.  
 
Nuestros administradores, maestros, y personal dedicados han estado trabajando durante los últimos meses para 
asegurar que la promoción de la escuela media de su estudiante sea una celebración especial.  Este momento sin 
precedentes de órdenes de Más Seguros en Casa no nos detendrá en reconocer todos los logros de nuestros 
estudiantes de escuela media. 
 
Este año todas las promociones de escuela media se llevarán a cabo virtualmente. Los discursos de nuestros 
estudiantes, directores, y líderes del distrito se grabarán previamente y cada estudiante preparará una presentación 
individual corta que se incorporará en la ceremonia virtual.  Todos los premios y reconocimientos maravillosos 
que cada estudiante ha recibido, incluyendo los certificados de promoción serán enviados por correo a su casa. 
Por favor asegúrense que la oficina de su escuela tenga su domicilio actual para asegurar que estos documentos 
especiales sean enviados al domicilio correcto.  
 

¡Por favor marquen en su calendario! Todos los videos de la promoción virtual de la escuela media se 

publicarán:  a las 2:00 p.m. el miércoles, 10 de junio del 2020 
 
Les agradecemos una vez más todo su apoyo durante este año escolar.  Nos ha encantado tener a su estudiante en 
nuestra escuela, y les deseamos a ustedes y a su estudiante del 8vo grado mucho éxito al ingresar en su trayectoria 
de escuela secundaria y continuar su carrera educativa.  ¡Esperamos celebrar a distancia con ustedes el 10 de 
junio, y esperamos vuelvan a visitarnos en persona una vez que se hayan terminado las órdenes de Más Seguros 
en Casa! 

 
Atentamente, 
 

     
____________________________________   ___________________________________ 
Dr. Kyle Bruich, Roosevelt MS                Dr. Scott Anderle, Rosemont MS   

 

     
________________________________   ________________________________ 
Sra. Jennifer DeLadurantey, Toll MS    Dra. Narek Kassabian, Wilson MS 
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2020년 5월 19일 

 
 

 
 

8학년 학생 및 가족 여러분께,  

 

우리는 여러분들 모두 안전하게 잘 지내시길 바랍니다. 우리가 가정에서의 생활에 적응하고 원격 

학습을 함께 경험하며 헤쳐나갈 때 여러분의 동반자 관계, 지원 및 적극성에 대해 다시 한번 

감사드립니다. 우리들 모두는 학생들의 중학교 마지막 한 해에 대한 커다란 기대와 흥분을 갖고 

8월을 시작하였습니다. 우리들은 8학년 학생들이 학년 말 시상식 행사와 가장 특히 8학년 졸업식 

행사를 얼마나 기대하고 있는지 잘 알고 있습니다. 우리 교원들과 학교 행정관들은 이 이정표적 

행사가 귀하와 자녀에게 얼마나 중요한지 이해하고 있으며 이 행사들이 계획된 바와 같이 실행될 

수 없는 것에 여러분의 실망을 함께 공유합니다.       

 

우리들의 헌신적인 행정관, 교사 및 교원들은 여러분 자녀의 중학교 졸업식을 특별한 기념 행사가 

되도록 하기 위해 지난 몇 개월 동안 노력하였습니다. 지금과 같이 전례가 없는 시기의 세이퍼 앳 

홈 명령도 우리 모든 학생들의 중학교에서의 성취 치하를 막을 수 없습니다.  

 
올 해 모든 중학교 졸업식은 온라인 상에서 열릴 것입니다. 학생, 교장 및 교육구 리더들의 연설은 

사전에 녹화될 것이며 각각의 학생들은 개별 발표를 짧게 준비할 것이며 이것은 온라인 졸업식에  

포함될 것입니다. 졸업장을 포함하여 각각의 학생이 받는 훌륭한 모든 상장과 표창장은 우편으로 

가정으로 보내질 것입니다. 이 특별한 서류들이 올바른 주소로 전달되기 위해 현재의 주소를 학교 

사무실 파일에 갖고 있도록 확실히 하여 주십시요.   

 
여러분의 달력에 표시하십시요! 모든 중학교 온라인 졸업식 비디오 게시 시간: 

 2020 년 6월 10일, 수요일 오후 2 시  

 

이번 학사년 내내 보여주신 여러분의 모든 지원에 다시 한번 감사드립니다. 우리 학교에 여러분의 

자녀와 함께 하여 좋았으며 여러분과 8학년 자녀가 고등학교 여정 진입과 계속적인 교육 경력에서 

더 성공적으로 수행하길 바랍니다. 우리들은 여러분과 함께 6 월 10 일 원격 졸업식을 기념하길 

기대하며 일단 세이퍼 앳 홈 명령이 해제되면 여러분이 우리를 직접 다시 방문하시길 바랍니다.       

 
감사합니다, 

 

 
___________________________________  ___________________________________ 

Dr. Kyle Bruich, 루즈벨트 중학교   Dr. Scott Anderle, 로즈몬트 중학교   

    
________________________________  _________________________________  
Mrs. Jennifer DeLadurantey, 톨 중학교  Dr. Narek Kassabian, 윌슨 중학교 


