Good Afternoon Duval Families - Famílias de boa tarde Duval,
I hope you’re all doing well and we think of you daily. Week 3 resources will be emailed to you
today by your child’s teacher. I hope these resources have helped to keep your child engaged in
learning. We continue to encourage students to take advantage of these learning opportunities if
time and circumstances allow.
Moving forward, we will be working towards following the DESE guidelines for remote
learning. We understand that families are adjusting to new routines at home and personal
situations vary. Parents/caregivers will continue to determine how much or how little your child
does based on computer availability, family schedules, and your child’s well- being. The
updated remote learning guidelines include the following:
1. 2.0 - 2.5 hours of learning per day. Learning can take many forms throughout the day
and may include such activities as:
a. morning meetings, check-ins, etc.
b. both online and offline work
c. Related arts (music, art, wellness)
d. reinforcement of previously taught standards
2. Special Education staff will be supporting teachers’ plans and communicating with your
child in order to make modifications where necessary.
3. Teachers will continue to monitor student’s engagement with assignments through usage
reports of online district resources as well as personal communication with families.
K-5 Teachers are continuing to emphasize the use of iReady for math. Students are very familiar
with the platform and the lessons are specific to your child. iReady is designed to help students
work through standards they may have difficulty with and provide a path for
enrichment. Students can access iReady and other online resources through their district Clever
account. For directions on how to log onto Clever or if you need additional technology support,
please see below.
For students who are not participating online or offline, teachers will reach out to families to
offer support. If teachers are unable to connect with families, the principal and counseling staff
will be notified to follow up. I realize that our community has been presented with significant
challenges and I am proud to say that we have connected with many families to provide
support. Please call or email us anytime. My direct line is 781-618-7623.
Be Well,
Dr. Foley
Duval PTO Facebook Page
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WHRSD Technology Helpdesk
For assistance with technical issues with regard to Whitman-Hanson applications please contact:
helpdesk@whrsd.org . Log in for student email at: email.whrsd.org . Student User Name
is lastname.firstname and their passwords are the same as at school (usually student
ID#). Please be patient when contacting Tech Services as they have had an overwhelming
response and are working quickly and diligently to resolve issues for families.

Famílias de boa tarde Duval,
Espero que todos estejam bem e pensamos em você diariamente. Os recursos da semana 3 serão
enviados hoje a você pelo professor de seu filho. Espero que esses recursos tenham ajudado a
manter seu filho envolvido no aprendizado. Continuamos a incentivar os alunos a aproveitar
essas oportunidades de aprendizado, se o tempo e as circunstâncias permitirem.
No futuro, trabalharemos no sentido de seguir as diretrizes da DESE para aprendizado remoto.
Entendemos que as famílias estão se adaptando a novas rotinas em casa e as situações pessoais
variam. Os pais / responsáveis continuarão a determinar quanto ou quão pouco seu filho faz com
base na disponibilidade do computador, horários da família e no bem-estar do seu filho. As
diretrizes de aprendizado remoto atualizadas incluem o seguinte:
1. 2,0 - 2,5 horas de aprendizado por dia. O aprendizado pode assumir várias formas ao
longo do dia e incluir atividades como:
a. uma. reuniões matinais, check-ins, etc.
b. trabalho online e offline
c. Artes relacionadas (música, arte, bem-estar)
d. reforço das normas ensinadas anteriormente
2. 2. A equipe de Educação Especial apoiará os planos dos professores e se comunicará
com seu filho para fazer as modificações necessárias.
3. Os professores continuarão a monitorar o envolvimento do aluno com as tarefas por
meio de relatórios de uso dos recursos online do distrito, além de comunicação pessoal
com as famílias.

Os professores do ensino fundamental e médio continuam enfatizando o uso do iReady para
matemática. Os alunos estão muito familiarizados com a plataforma e as lições são específicas
para seu filho. O iReady foi desenvolvido para ajudar os alunos a trabalhar com os padrões com
os quais eles podem ter dificuldade e fornecer um caminho para o enriquecimento. Os alunos
podem acessar o iReady e outros recursos on-line por meio da conta Clever do distrito. Para
obter instruções sobre como fazer login no Clever ou se você precisar de suporte tecnológico
adicional, consulte abaixo.
Para os alunos que não participam online ou offline, os professores entrarão em contato com as
famílias para oferecer apoio. Se os professores não conseguirem se conectar com as famílias, o
diretor e a equipe de aconselhamento serão notificados para acompanhar. Percebo que nossa
comunidade enfrentou desafios significativos e tenho orgulho de dizer que nos conectamos com
muitas famílias para fornecer apoio. Por favor, ligue ou envie um email a qualquer momento.
Minha linha direta é 781-618-7623.
Fique bem,
Dr. Foley
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WHRSD Technology Helpdesk
Para obter assistência com questões técnicas relacionadas aos aplicativos Whitman-Hanson,
entre em contato com: helpdesk@whrsd.org. Faça o login para o e-mail do aluno em:
email.whrsd.org. O nome de usuário do aluno é lastname.firstname e suas senhas são as mesmas
da escola (geralmente o número de identificação do aluno). Seja paciente ao entrar em contato
com os Serviços Técnicos, pois eles tiveram uma resposta esmagadora e estão trabalhando com
rapidez e diligência para resolver problemas para as famílias.

