March 31, 2020
Kepada Keluarga FACTS,
Saya harap anda baik baik saja!! Komunikasi mingguan kami akan keluar setiap hari
selasa melalui Plus Portals. Berikut ini yang anda harus ketahui mengenai minggu ini:

Kapan Sekolah FACTS akan buka kembali?
Gubernur Wolf mengumumkan sekolah di PA akan ditutup tanpa batas waktu. Itu
artinya bahwa kita tidak tahu kapan sekolah akan dibuka kembali.

Seluruh Murid HARUS menberikan balasan/jawaban paling
lama hari rabu.
Guru anak anda akan mengirimkan pesan ke akun Plus Portal murid pada hari selasa. Anak anda HARUS
memberikan balasan/jawaban supaya kami bisa mencoba system kami untuk mengajar dan belajar
secara jarak jauh.

● Para guru akan terus mengirim tugas sekolah opsional melalui plus portals.
Orang tua dan murid mempunyai Plus Portals yang berbeda. Harap anada
membuka kedua akun tersebut untuk komunikasi antar sekolah dan tugastugasuntuk murid.

Sangat penting untuk kami dapat bicara dengan anda!
Kami belum dapat menjangkau seluruh orang tua murid untuk melakukan survei dalam
mengakses teknologi. Pekerja kantor akan membuat pangillan telepon terakhir untuk
mensurvei semua orang tua murid. Bila kami belum benghubungi anda, harap hubungi
kami di:
● Antara jam 8 pagi sampai 12 siang, hubungil T. Linda: 267-251-4498
● Antara jam 12 siang dan 4 Sore, hubungi T. Liz: 267-216-8071
Bila anda ingin menghubungi petugas kantor secara langsung mengunakan bahasa
Spanyol, bahasa Cina atau bahasa Indonesia harap hubungi:
●
●
●

Untuk bahasa Spanyol (jam 12 siang sampai jam 4 sore), Hubungi T. Liz: 267-216-8071
Untuk bahasa Cina (jam 9 siang sampai jam 1 siang), Hubungi T. Qilian: 267-250-2546
Untuk bahasa Indonesia (8 pagi sampai 12 siang), Hubungi T. Dewi: 267-269-4293

Makanan GRATIS untuk seluruh masyarakat Philadelphia
Berikut ini adalah link untuk memeriksa lokasi terdekat dengan tempat tinggal anda:
https://www.phila.gov/2020-03-28-where-to-find-free-nutritious-food-during-covid19/

Libur musim semi
Sekolah FACTS akan mengamati minggu libur musim semi yang telah di jadwalkan.
Guru anak anda mungkin akan memberikan tugas pilihan untuk anak anda.
Harap jaga diri dan sehat selalu,
Kepala sekolah Pheng

