Jeanne Muzi, Principal

18 października 2021 r
Drodzy rodzice / opiekunowie):
Jesienne konferencje wirtualne odbędą się na ZOOM w dniach:
Czwartek, 18 listopada
Piątek, 19 listopada
Poniedziałek, 22 listopada
Wtorek, 23 listopada
Jest to okazja do spotkania się z nauczycielem Twojego dziecka w celu omówienia jego
postępów.
Nauczyciel Twojego dziecka zaaranżował planowanie konferencji on-line na stronie
internetowej dystryktu, korzystając z portalu dla rodziców GENESIS. Nauczyciel Twojego
dziecka udostępni link ZOOM do Twojej wirtualnej konferencji w listopadzie.
Planowanie on-line rozpocznie się 18 października o 19:00, a zakończy 9 listopada.
Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby zaplanować listopadową konferencję:
1. Odwiedź stronę internetową Lawrence Township Public School pod adresem
www.ltps.org. Wybierz zakładkę „Rodzice”, a następnie „Genesis Parent Access”, aby
uzyskać dostęp do harmonogramów konferencji.
2. Kliknij zakładkę „Konferencja”. Do wyboru będą:„Zaplanuj konferencję na 18, 19, 22
lub 23 listopada”.
3. Wybierz najdogodniejszą dla siebie datę i godzinę. Kliknij „Zarezerwuj”, aby
zabezpieczyć swoją konferencję. Raz przydzielona szczelina czasowa nie jest już
widoczna dla innych.
4. Proszę zaplanować tylko jedną (1) konferencję dla swojego dziecka. Konferencje ze
specjalistami i/lub pedagogiem szkolnym są opcjonalne.
5. Aby przejrzeć swoją konferencję, kliknij zakładkę „Konferencja”. Zaplanowana
konferencja pojawi się na ekranie.
6. Aby anulować konferencję, kliknij zakładkę „Konferencja” – kliknij aktualizuj – anuluj –
OK. Rodzice / opiekunowie, którzy nie dotrzymają terminu online, powinni bezpośrednio
wysłać wiadomość e-mail do nauczyciela w domu dziecka, aby umówić się na
konferencję w jednym z pozostałych wolnych miejsc.
Rodzice/opiekunowie, którzy nie dotrzymają terminu online, powinni bezpośrednio wysłać
wiadomość e-mail do wychowawcy Twojego dziecka, aby zaplanować konferencję w dowolnym
z dostępnych miejsc.
Rozpoczęcie 16 grudnia o 15:00 karty raportów będą dostępne do wglądu na portalu Genesis.
(Poprzednia data była nieprawidłowa)
Jeśli nie masz dostępu do Internetu lub nie planujesz online, możesz zadzwonić do biura pod
numer (609) 671-5581. W przeciwnym razie, jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz
dodatkowych informacji, skontaktuj się z nauczycielem dziecka.
Z poważaniem,

Jeanne Muzi, dyrektor
National District of Character

Slackwood Elementary School

