Maple Community Meeting Questions and Answers
How school/teacher support the younger
kids who cannot sit still during remotely
learning?

¿Cómo apoya los maestros en la
escuela/maestro a los niños más pequeños
que aún no pueden sentarse durante el
aprendizaje distante?

学校/教师如何支持在远程学习期间无法
安定坐着的较年轻的孩子？

Trường học / giáo viên sẽ làm thế nào để hỗ
trợ những học sinh không thể ngồi yên trong
quá trình học từ xa?

How Parent can communicate with teachers
and get information quick from teacher and
School?
¿Cómo puede un padre comunicarse con los
maestros y obtener información
rápidamente del maestro y de la escuela?

Teachers will provide:
• Combination of mini lessons, individual
work time and group support to create
natural breaks
• Movement breaks provided as needed
by teacher
• Partnership with families to problem
solve
Los maestros proporcionarán:
• Combinación de mini lecciones, horas
de trabajo individuales y apoyo grupal
para crear descansos naturales
• Descansos con movimiento
proporcionada por el maestro
• En asociación con los padres, los
maestros trabajaran con las familias
para pensar en posibles soluciones.
教师将提供 ：
• 结合较短的课程，个人工作时间和
小组支持来设置一些自然休息时
段。
• 老师按需要提供休息时间。
• 与家人合作解决问题。
Giáo viên sẽ cung cấp:
• Kết hợp các bài học nhỏ, thời gian làm
việc cá nhân và hỗ trợ nhóm để tạo ra
những giờ nghỉ tự nhiên
• Các khoảng nghỉ chuyển động do giáo
viên cung cấp khi cần
• Hợp tác với gia đình để giải quyết vấn
đề
The fastest way to communicate with your
child’s teacher or Maple staff is by email. You
can find our staff directory
here.
La forma más rápida de comunicarse con el
maestro o el personal arce de su hijo es por
correo electrónico. Puede encontrar nuestro
directorio de personal haciendo clic aquí.

家长如何与老师沟通并快速地从老师和学
校获取信息？
Làm thế nào phụ huynh có thể giao tiếp với
giáo viên và nhận thông tin nhanh chóng từ
giáo viên và trường học?

How is Seesaw used?

¿Cómo se usa Seesaw?

如何使用 Seesaw？

Làm thế nào để dùng Seesaw?

与孩子的老师或 Maple 员工沟通的最快方
法是通过电子邮件。 在这里您可以找到我
们的员工目录。
Cách nhanh nhất để giao tiếp với giáo viên của
con quý vị hoặc nhân viên Maple là qua email.
Quý vị có thể tìm thấy danh sách nhân viên của
chúng tôi ở đây.
Seesaw is an online platform for student
engagement used K-3. Students can use tools
to take pictures, draw, record videos and more
to capture learning in a portfolio. Watch a
video on how to log into Seesaw here. Your
child’s teacher can provide more information
about how Seesaw will be used in the
classroom.
Seesaw es una plataforma en línea para
estudiantes en grados K-3. Los estudiantes
pueden usar herramientas para tomar fotos,
dibujar, grabar videos video y más para
aprender. Vea el video sobre cómo iniciar
sesión en Seesaw aquí. El maestro de su hijo
puede proporcionar más información sobre
cómo usar Seesaw en el salón de clases.
Seesaw 是使用 K-3 进行学生互动的在线平
台。 学生可以使用工具进行拍照，绘画，
录制视频等，把学习内容做成一个作品
集。 在此处观看有关如何登录 Seesaw 的视
频。 您孩子的老师可以提供更多有关如何
在教室使用 Seesaw 的信息。
Seesaw là một ứng dụng trực tuyến cho học
sinh mẩu giáo tới lớp 3 sử dụng. Học sinh có
thể sử dụng các công cụ để chụp ảnh, vẽ, quay
video và nhiều hơn nữa để nắm bắt học tập
trong một danh mục đầu tư. Xem video về
cách đăng nhập vào Seesaw ở đây. Giáo viên
của con quý vị có thể cung cấp thêm thông tin
về cách Seesaw sẽ được sử dụng trong lớp học.

(Technical support) How school can support
parents support their child learning in a
mobile way while working on site and taking
care of the child?

(Soporte técnico) ¿Cómo puede la escuela
apoyar a los padres aprendiendo de manera
móvil mientras trabajan en el sitio y cuidan al
niño?

(技术支持）学校如何支持父母在现场工
作和照顾孩子时以移动方式去支持他们的
孩子学习？

(Hỗ trợ kỹ thuật) Làm thế nào trường có thể
hỗ trợ cha mẹ để giúp con em mình học tập
trong môi trường ảo, đồng thời trong khi làm
việc và chăm sóc trẻ em?

How much actual instruction will there be
throughout the day?

Seattle Public Schools offers students and
families technology support by phone, email,
or in-person.
• TechLine 206-252-0100
• laptops@seattleschools.org
• Mercer tech center: Tuesdays and
Thursdays: 9 a.m. - 2:30 p.m, Closed for
Lunch 11 - 11:30 Tues. 9-11am, call
206-252-8033 upon arrival.
Las escuelas públicas de Seattle ofrecen ayuda
con la tecnología a estudiantes y familias por
teléfono, correo electrónico o personal.
• TechLine 206-252-0100
• laptops@seattleschools.org
• Centro tecnológico Mercer: martes y
jueves: 9 a.m. - 2:30 p.m, cerrado para
el almuerzo 11 - 11:30, llame al 206252-8033 a la llegada.
西雅图公立学校通过电话，电子邮件或亲
自为学生和家庭提供技术支持:
• TechLine 206-252-0100
• laptops@seattleschools.org
• Mercer 美世中学技术资源中心: 周二
和周四上午 9 點-下午 2:30, 午餐 1111:30 休息, 抵达后致电 206-2528033。
Khu Học Chánh Seattle có cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật cho sinh viên và gia đình qua điện thoại,
email hoặc gặp trực tiếp.
• TechLine 206-252-0100
• laptops@seattleschools.org
• Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật tại Mercer:
Thứ Ba và Thứ Năm 9 giờ ságn -2:30
chiều, nghĩ trưa 11-11:30. Gọi số 206252-8033 khi đến nơi.
•
•
•
•

30 minutes for Classroom meetings
and community building
60 minutes for Reading/Writing
60 minutes for Math
60 minutes for Independent work and
small group instruction

•
•
•

¿Cuántas instrucciones reales había a lo
largo del día?

•
•
•
•

•
•
•

一天会有多少实际教学时间？

•
•
•
•
•
•
•

Hướng dẫn thực tế bao nhiêu sẽ có trong
suốt cả ngày?

•
•
•
•
•
•
•

45 minutes for Specialists
30 minutes for Science/Social Studies
Each of these time frames are flexible
and will include breaks. To learn more,
see “Maple Schedule Translations”
Here.
30 minutos para reuniones en el aula y
edificio comunitario
60 minutos para lectura/escritura
60 minutos para Matemáticas
60 minutos para el trabajo
independiente y las instrucciones para
grupos pequeños
45 minutos para especialistas
30 minutos para Ciencias Naturales/
Ciencias Sociales
Cada una de estas sesiones son
flexibles e incluyen descansos. Para
obtener más información, consulte el
"Horario de Maple" aquí.
30 分钟的课堂会议和社群建设。
60 分钟的阅读/写作。
60 分钟的数学。
60 分钟的独立工作和小组教学。
专科时间 45 分钟。
30 分钟的科学/社会学科。
每一个时段都是灵活的，并将包括
休息时间。 要了解更多信息，请参
看此处的"Maple 时间表翻译"。
30 phút cho lớp học và xây dựng cộng
đồng
60 phút cho đọc/viết
60 phút cho toán
60 phút cho làm bài độc lập và làm
trong nhóm nhỏ
45 phút cho các lớp tự chọn
30 phút cho khoa học/nghiên cứu xã
hội
Mỗi khung thời gian là linh hoạt và sẽ
bao gồm giờ nghỉ. Để tìm hiểu thêm,
xem "Maple Schedule” dịch ở đây.

What will happen when the weather
changes?

¿Qué sucede cuando cambian los horarios?

天气变化时会发生什么？

Điều gì sẽ xảy ra khi thời tiết thay đổi?

How are we going to translate good
classroom learning to the virtual
environment? How do we prevent this
experience from being too mechanical?

Here are some ideas for indoor recess:
• Yoga
• Board Games
• Activities that include movement
• Maple’s counselor and Sound Discipline
partners will provide additional tips
closer to the winter months.
Estas son algunas ideas para el recreo interno:
• Yoga
• Juegos de mesa
• Actividades que involucran el
movimiento
• La consejera de Maple y Sound
Discipline proporcionarán consejos
adicionales cuando nos cercanos más a
los meses de invierno.
这里有一些室内小息的建议：
• 瑜伽。
• 棋盘游戏。
• 包含身体运动的活动。
• Maple 的辅导和声音纪律伙伴将在冬
季临近时提供其他提示。
Dưới đây là một số ý tưởng cho giờ giải lao
trong nhà:
• Yoga
• Trò chơi trên bàn cờ
• Các trò chọi hoạt động
• Cố vấn viên của trường và Sound
Discipline sẽ cung cấp thêm gợi ý trong
những tháng gần mùa đông.
The following expectations will still be use in
the classroom to foster a positive learning
environment:
• Virtual Maple Way (I’m safe, I’m kind
and I’m responsible)
• Class Charter
• Wheel of Choice
• Class meetings
• Small group and 1:1 support
• Virtual class jobs

•

Teachers have been trained on Remote
Learning Strategies

¿Cómo traducimos el ambiente de una clase
en uno virtual? ¿Cómo podemos evitar que
esta experiencia no sea demasiado
mecánica?

Las siguientes expectativas seguirán
utilizándose en el salón para tener un entorno
de aprendizaje positivo:
• El Maple Way virtual (soy seguro, soy
amable y soy responsable)
• Carta de la clase (nuestras promesas)
• Rueda de elección
• Reuniones de clase
• Grupo pequeño y soporte 1:1
• Trabajos de clase virtuales
• Los profesores están capacitados en
Estrategias de Aprendizaje Remoto

我们如何将良好的课堂学习转化到虚拟环
境？ 我们如何防止这种体验过于机械
化？

以下期望仍将在教室中用于营造积极的学
习环境：
• 虚拟 Maple 之道（我有安全感，友
善并且有责任心）
• 课堂约章。
• 选择之轮。
• 课堂会议。
• 小组和 1：1 支持。
• 虚拟课堂工作。
• 教师都接受过远程学习策略方面的
培训。
Các kỳ vọng sau đây sẽ vẫn được sử dụng trong
lớp học để nuôi dưỡng một môi trường học
tập tích cực:
• Virtual Maple Way (Tôi cảm thấy an
toàn, thân thiện và có trách nhiệm)
• Điều lệ lớp học
• Bánh xe của sự lựa chọn.
• Họp lớp.
• Nhóm nhỏ và hỗ trợ 1:1.
• Làm việc trong lớp học ảo .
• Giáo viên đã được đào tạo về các chiến
lược đào tạo từ xa.

Làm thế nào để chúng ta biến việc học tốt
trên lớp thành một môi trường ảo? Làm thế
nào chúng ta có thể phòng ngừa trải ghiệm
này không quá tách biệt nhân đạo?

FLASH (Family Life and Sexual Health)
curriculum in remote learning. How will it be
taught?
Currículo FLASH (Vida familiar y salud sexual)
en estudios a distancia. ¿Cómo se enseñará?
远程学习中的 FLASH (家庭生活与性健康)
课程会如何教授。
Chương trình dạy FLASH (Đời sống Gia đình
và Sức khỏe Tình dục) trong học tập từ xa.
Làm thế nào sẹ dạy khoá này?

We do not have an answer to this question
currently.

How are families involved?

Families are welcome to join the following
committees:
• FEAT (Family Engagement Action
Team) Contact Ms. Barragan at
dabarragan@seattleschools.org
• FREE (Family Race Equity Engagement)
Contact Nikole at nikoledz@gmail.com
• Classroom Volunteers (TBD) Contact
Robin Lee at rolee@seattleschools.org
Las familias son bienvenidas para unirse a los
siguientes comités:
• FEAT (Equipo de Acción, Compromiso y
Familia) Comuníquese con la Srta.
Barragan al correo electrónico
dabarragan@seattleschools.org
• FREE (Compromiso, Familia, Raza,
Igualdad) Comuníquese con Nikole al
correo electrónico en
nikoledz@gmail.com
• El Voluntario en el Aula (TBD) contacta
a Robin Lee en
rolee@seattleschools.org
欢迎家人加入以下委员会：
• FEAT（家庭参与行动小组），请通
过 dabarragan@seattleschools.org 与
Barragan 女士联系。
• FREE（家庭种族平等参与），请通
过 nikoledz@gmail.com 与 Nikole 联
系。

¿Cómo participan las familias?

家庭可如何参与？

Hoy no tenemos respuesta a esta pregunta.
我们目前尚无此问题的答案。
Chúng tôi hiện nay không có câu trả lời cho câu
hỏi này.

•

Gia đình làm thế nào để hợp tác với trường
học?

Ability for teachers to differentiate
instruction. How are students encouraged
and drawn out...in the online environment?

La capacidad de los maestros para apoyar a
los estudiantes y sus necesidades. ¿Cómo se
anima y libera a los estudiantes... en el
entorno en línea?

教师区别教学的能力。 在网络环境中如
何鼓励和引发学生...？

Khả năng cho giáo viên để phân biệt hướng
dẫn. Giáo viên làm cách nào để động viên
học sinh... trong môi trường trực tuyến?

Hard for younger kids to learn via computer

Es difícil para los niños más pequeños
aprender a través de las computadoras

•教室志愿者（待定），请通过
rolee@seattleschools.org 与 Robin Lee
联系。
Mọi gia đình được hoan nghênh tham gia các
ủy ban sau:
• FEAT (nhóm hành động hợp tác gia
đình). Liên hệ Hiệu Phó Barragan tại
dabarragan@seattleschools.org
• FREE (nhóm gia đình ủng hộ bình đẳng
chủng tộc) liên hệ Nikole tại
nikoledz@gmail.com
• Tình nguyện viên trong lớp học. Liên hệ
Robin Lee tại rolee@seattleschools.org
Staff will meet with students in small groups
and/or 1:1 to differentiate instruction. These
are the yellow blocks on our remote schedule
designed for intervention, extra practice and
enrichment opportunities.
El personal se reunirá con estudiantes en
grupos pequeños o 1:1 para apoyar a los
estudiantes y sus necesidades. Este es el
bloque amarillo en nuestro horario remoto
diseñado para la intervención, práctica
adicional y avanzada.
工作人员将以小组和/或 1 对 1 的方式与学
生会面，以区别教学。 这些是我们远程时
间表中的黄色时段，旨在提供干预，额外
的练习和充实学习的机会。
Nhân viên sẽ gặp gỡ với học sinh trong các
nhóm nhỏ và/hoặc 1:1 để phân biệt hướng
dẫn. Đây là những khối màu vàng trên lịch
trình từ xa của chúng tôi được thiết kế để can
thiệp, thêm thực hành và các cơ hội nân cao
tài năng học sinh.
By establishing routines and expectations at
school and home, learning via computer will
get easier for students, parents and teachers.
Al desarrollar actividades y expectativas en la
escuela y en el hogar, el aprendizaje a través

年龄较小的孩子很难通过电脑学习。

Khó khăn cho trẻ nhỏ để học qua máy tính

How do we keep social connections going
without in person events (x4 people)?

¿Cómo podemos continuar la conexión con
la comunidad sin estar en persona (x4
personas)?

在没有亲身出席的情况下，我们如何保持
社交联系（x4 人)？

Làm thế nào để chúng tôi giữ kết nối xã hội
đi mà không có trong sự kiện người (X4
người)?

Hard to join this community virtually (as a
parent and as a student)

de computadoras será más fácil para los
estudiantes, los padres y los maestros.
通过在学校和家中建立常规和期望，电脑
学习对于学生，父母和老师将变得更加容
易。
Bằng cách thiết lập các thói quen và kỳ vọng ở
trường và ở nhà, việc học máy tính sẽ trở nên
dễ dàng hơn đối với học sinh, phụ huynh và
giáo viên.
Family Engagement Action Team (FEAT) will
brainstorm ways to continue to provide
opportunities for our community to connect.
Please contact Ms. Barragan at
dabarragan@seattleschools.org if you have
any ideas and/or if you want to join FEAT.
El comité de FEAT (Equipo de Acción,
Compromiso y Familia) pensara en maneras de
proporcionar oportunidades para que nuestra
comunidad se conecte. Si tiene ideas o quiere
ser parte del comité, por favor de contactar a
la Srta. Barragan al correo electrónico
dabarragan@seattleschools.org.
家庭参与行动小组（FEAT）将集思广益，
继续为我们的社区提供联系机会。 如果您
有任何想法和/或想加入 FEAT，请通过
dabarragan@seattleschools.org 与 Barragan
女士联系。
Nhóm hành động hợp tác gia đình (FEAT) sẽ
tìm cách và tiếp tục cung cấp cho cộng đồng
của chúng ta có cơ hội kết nối. Nếu quý vị có
bất kỳ ý tưởng nào và / hoặc muốn tham gia
FEAT Xin vui lòng liên hệ với Hiệu Phó Barragan
tại dabarragan@seattleschools.org
We encourage families to join PTSA and their
different communication platforms (Facebook,
Blog, WeChat, WhatsApp) to engage with the
community virtually.

Es difícil conectarse con la comunidad casi
(como padre y como estudiante)

很难以虚拟方式加入这个社区（作为父母
和学生）

Khó để tham gia cộng đồng này trong môi
trường ảo (cho phụ huynh và là sinh viên)

Admin is drafting a plan to continue our Maple
rituals (Maple Pledge, Maple Medal Leaders,
Maple Assemblies) virtually.
Animamos a las familias a unirse al PTSA y a
las diversas plataformas de comunicación
(Facebook, Blog, WeChat, WhatsApp) a
participar y comunicarse con la comunidad de
Maple.
Las directoras están planeando como
continuar los rituales de Maple (Juramento de
Maple, los líderes de Maple, Maple asambleas)
virtuales.
我们鼓励各家庭加入 PTSA 及其不同的交流
平台（Facebook，博客，微信，
WhatsApp)，以虚拟方式与社区互动。
管理当局正在起草一项计划，以虚拟方式
继续举行我们各项 Maple 仪式（Maple 誓
约，Maple 奖牌领袖，Maple 大会)。
Chúng tôi khuyến khích các gia đình tham gia
PTSA và các nền tảng truyền thông khác nhau
của nó (Facebook, blog, WeChat, WhatsApp)
để tương tác với cộng đồng theo cách ảo.
Lảnh đạo của trường đang soạn thảo một kế
hoạch để tiếp tục các buổi lễ Maple khác nhau
của chúng ta (Cam Kết Maple, Huân Chương
Maple, Maple assemblies) theo cách ảo.

Finding balance of communication and how
to communicate with parents/families. It’s a
priority but what way, how often, being
equitable w/out overwhelming translators,
etc.
Encontrar un equilibrio de comunicación y
cómo interactuar con los padres/familia. Es
una prioridad, pero ¿con qué frecuencia,
siendo equitativo sin abrumar al traductor
etc.

Maple teachers will communicate at least
weekly with their families via email, text or
phone call.
Maple school will communicate with families
via email weekly. (Maple Message)
Los maestros de Maple se comunicarán
semanalmente con las familias por correo
electrónico, texto o llamada telefónica.
La escuela se pondrá en contacto con las
familias por correo electrónico cada semana.
(mensaje de la escuela)

找到沟通的平衡点以及如何与父母/家人
沟通。 这是当务之急，但是以什么方
式，多频密，公平地进行而不会让翻译员
工作过重等等。
Tìm sự cân bằng của giao tiếp và cách giao
tiếp với cha mẹ / gia đình. Đây là ưu tiên
hàng đầu, nhưng theo cách nào, tần suất ra
sao và một cách hợp lý mà không khiến
người dịch phải làm việc quá sức, v.v.

Maple 老师将至少每周通过电子邮件，短信
或电话与家人进行沟通。
Maple 学校将每周通过电子邮件与家人沟
通。 （Maple 信息）
Giáo viên Maple sẽ giao tiếp ít nhất là hàng
tuần với gia đình qua email, text, hoặc gọi điện
thoại.
Maple sẽ giao tiếp với các gia đình qua email
hàng tuần. (Maple Message)

How will Maple coordinate with Launch/child While Launch operates onsite at Maple, they
care?
operate completely independently. Admin
meet monthly with Launch leadership to keep
lines of communication open.
¿Cómo se comunica Maple con Launch/ la
Mientras que Launch opera en el Maple,
guardería?
funcionarán de forma completamente
independiente. Las directoras se comunicarán
con ellos mensualmente para mantener
abiertas las líneas de comunicación.
Maple 将如何 Launch/儿童照顾服务协
尽管 Launch 在 Maple 现场提供服务，但它
调？
们是完全独立运作的。 管理当局每月与
Launch 领导层会面，以保持沟通畅顺。
Maple sẽ phối hợp với Launch/Child Care
như thế nào?

Trong khi Launch có cơ sở tại Maple, họ hoạt
động hoàn toàn độc lập. Lãnh đạo của trường
liên lạc thường xuyên lãnh đạo của Launch để
giữ mối giao thông rỏ ràng.

Want to hear more about work around antiracism

Maple is dedicated to growing antiracist
practices.
• Active Racial Equity Team
• One Wednesday per month is
dedicated professional development
and collaboration around Anti-racist
practices.
• Active Family Race and Equity
Engagement Team (FREE)
• We also participate in Black Lives
Matter week. More information will be

Quiero saber más sobre el trabajo en torno
al antirracismo

想要了解更多有关反种族主义工作的信
息。

Muốn tìm hiểu thêm về những nỗ lực chống
phân biệt chủng tộc.

Class Pictures?
Spanish
班级合照？
Ảnh lớp?

provided by teachers in the month of
February.
Maple se dedica a cultivar actividades
antirracistas.
• Equipo de Igualdad Racial
• Cada miércoles de cada mes se dedica
el desarrollo profesional y la
cooperación en torno a los
antirracistas.
• Equipo Activo de Carrera y
Participación en la Equidad (FREE)
• También participamos en la semana de
The Black Lives Matter. En febrero, los
maestros proporcionarán más
información.
Maple 致力于发展反种族主义的做法。
• 种族平等团队。
• 每月一个星期三围绕反种族主义做
法进行专业发展和合作。
• 家庭种族和平等参与团队（FREE）
• 我们还参加了"黑人性命攸关"周。
教师将在 2 月提供更多信息。
Maple cam kết phát triển các thực hành chống
phân biệt chủng tộc.
• Nhóm bình đẳng chủng tộc.
• Phát triển chuyên môn và hợp tác xung
quanh thực hành chống phân biệt
chủng tộc vào thứ Tư hàng tháng.
• Nhóm gia đình ủng hộ bình đẳng chủng
tộc (FREE)
• Chúng tôi cũng sẽ tham gia tuần Black
Lives Matter. Giáo viên sẽ cung cấp
thêm thông tin vào tháng Hai.
We do not have an answer to this question
currently.
Hoy no tenemos respuesta a esta pregunta.
我们目前尚无此问题的答案。
Chúng tôi hiện nay không có câu trả lời cho câu
hỏi này.

How can we further help families
(technology and parents that are essential)

¿Cómo podemos ayudar a las familias (con
tecnología y padres esenciales)

我们如何进一步帮助家庭（必不可少的技
术和家长）

Here some ways our families are receiving
support:
• Last spring, PTSA and Amazon donated
laptops for identified families in need
of technology. SPS this fall is providing
iPads for K-2 students and laptops for
3-5 students.
• Technology support for families at
school the week of 9/8
• District technology support (TechLine
206-252-0100,
laptops@seattleschools.org, Mercer
tech center: Tuesdays and Thursdays: 9
a.m. - 2:30 p.m, Closed for Lunch 11 11:30 Tues. 9-11am 206-252-8033
upon arrival)
• Onsite childcare provided by Launch
including remote learning support.
• Teacher and family partnerships for
problem solving.
Estas son algunas maneras en que nuestras
familias reciben apoyo:
• La primavera pasada, PTSA y Amazon
donaron computadoras portátiles para
las familias que necesitan tecnología.
SPS este otoño proporciona iPads para
estudiantes K-2 y portátiles para 3-5
estudiantes.
• Apoyo tecnológico a las familias en la
escuela la semana de 8 de septiembre
• Apoyo del distrito (TechLine 206-2520100, laptops@seattleschools.org,
Mercer Centro técnico: martes y
jueves 9-2:30pm, cerrado para el
almuerzo 11 - 11:30. Llame al 206-2528033 paginación)
• Cuidado de niños en la escuela operado
por Launch, incluyendo apoyo de
aprendizaje remoto.
• El maestro y la familia pueden trabajan
juntos para resolver el problema.
以下是我们家庭获得支持的一些方式：

•

Làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục giúp đỡ
gia đình (các thiết bị điện tử và các điều cần
thiết)

Student Board?

¿Junta de Estudiantes?

去年春天，PTSA 和亚马逊为确定有
需要的家庭捐赠了笔记本电脑。 今
年秋天，SPS 将为 K-2 学生提供
iPad，为 3-5 学生提供笔记本电脑。
• 9/8 的一星期将在学校里为家庭提供
技术支持。
• 地区技术支持（TechLine 206-2520100，laptops @ seattleschools.org，
Mercer 技术中心：周二和周四上午 9
點-下午 2:30, 午餐 11-11:30 休息. 抵达时
致电 206-252-8033）
• Launch 提供的现场儿童照顾服务，
包括远程学习支持。
• 老师和家庭伙伴合作解决问题。
Ở đây một số cách gia đình của trường đang
nhận được hỗ trợ:
• Mùa xuân năm ngoái, PTSA và Amazon
tặng máy tính xách tay cho các gia đình
được xác định cần công nghệ. SPS mùa
thu này là cung cấp cho iPads cho học
sinh mẩu giáo tới lớp 2 và máy tính
xách tay cho học sinh lớp 3-5.
• Hỗ trợ kỷ thuật cho các gia đình ở
trường trong tuần của ngày 8 tháng 9.
• Hỗ trợ kỷ thuật của khu học chánh
(TechLine 206-252-0100,
laptops@seattleschools.org, Mercer
Tech Center: Thứ Ba và Thứ Năm 92:30, nghỉ trưa 11-11:30.
• Chăm sóc trẻ em tại Maple do Launch
trách nhiệm, bao gồm hỗ trợ học tập từ
xa.
• Giáo viên và gia đình quan hệ đối tác
để giải quyết vấn đề.
Student council will continue this school year
on a smaller scale. More information in
October.
El consejo estudiantil continuará con
participación de un tamaño más pequeño. Más
información en octubre.

学生委员会？
Hội đồng sinh viên?

Can all information be translated into
Chinese?

¿Se puede traducir toda la información en
chino?

所有信息都可以翻译成中文吗？

Tất cả thông tin có thể được dịch qua các
ngôn ngữ khác được không?

学生议会将在本学年以较小规模继续进
行。 十月将发放更多信息。
Hội học sinh sẽ tiếp tục năm học này với quy
mô nhỏ hơn. Thông tin thêm trong tháng
mười.
Communication will be translated monthly into
the following languages Chinese, Spanish and
Vietnamese.
Maple is working towards being able to
provide translations in these languages weekly.
La comunicación se traducirá mensualmente a
los siguientes idiomas chino, español y
vietnamita.
La meta de Maple es poder traducir toda
nuestra información en los idiomas
mencionados cada semana.
通讯将每月翻译成以下语言：中文，西班
牙语和越南语。
Maple 正在努力达到每周提供这些语言的翻
译。
Giao tiếp sẽ được dịch hàng tháng thành các
ngôn ngữ sau: Trung Quốc, Tây Ban Nha và
Việt Nam.
Maple đang làm việc hướng tới việc có thể
cung cấp bản dịch bằng các ngôn ngữ này hàng
tuần.

What kind of homework do their children
have?

Homework will be assigned using Seesaw or
Schoology.
All students need to read at least 20 minutes
daily in a book they can read and can enjoy.
Please contact our librarian, Linda Nakagawa,
at lnakagawa@seattleschools.org if you need
assistance finding a book.

¿Qué tipo de tarea va a tener los niños?

孩子们的家庭作业是怎么样的？

Học sinh sẽ có những bài tập nào?

La tarea se asignará usando las aplicaciones de
Seeseaw y Schoology.
Todos los estudiantes necesitan leer al menos
20 minutos cada día en un libro que puedan
leer y disfrutar. Póngase en contacto con
nuestra bibliotecaria, Linda Nakagawa,
lnakagawa@seattleschools.org si necesita
ayuda para buscar un libro.
家庭作业将使用 Seesaw 或 Schoology 去分
发。
所有学生每天必须至少阅读 20 分钟他们能
够和喜欢阅读的书。 如果您在寻找书籍方
面需要帮助，请通过
lnakagawa@seattleschools.org 与我们的图书
管理员 Linda Nakagawa 联系。
Bài tập về nhà sẽ được chỉ định bằng cách sử
dụng Seesaw hoặc Schoology.
Tất cả học sinh cần phải đọc ít nhất 20 phút
mỗi ngày trong một cuốn sách họ có thể đọc
và có thể thưởng thức. Xin vui lòng liên hệ với
thủ thư của chúng tôi, Linda Nakagawa, tại
lnakagawa@seattleschools.org nếu quý vị cần
hỗ trợ tìm kiếm một cuốn sách.

Is that possible for teachers to correct
student homework so that parents could
know how much learning their children
have?

¿Es posible que los maestros corrijan la tarea
de los estudiantes para que los padres
puedan saber cuánto han aprendido sus
hijos?

Homework is an opportunity for them to get
more practice on a skill that they have learned
in class. Correcting homework may not be a
priority at this time, but small group or 1:1
check-ins is an ideal place for providing
feedback on assignments including homework.
La tarea es una oportunidad para que
obtengan más capacitación en una habilidad
que aprendieron en clase. La corrección de la
tarea puede no ser una prioridad en este
momento, pero un grupo pequeño o en una
reunión 1:1 es un gran lugar para proporcionar
comentarios sobre el progreso, incluyendo la
tarea.

老师是否有可能批改学生的家庭作业，以
使父母知道孩子学习了多少？

Giáo viên có thể sửa bài tập ở nhà của học
sinh để cha mẹ có thể biết rỏ quá trình học
của con em mình không?

How are you going to grade student
learning?

¿Cómo va a calificar el aprendizaje de los
estudiantes?

您打算如何给学生学习评分？

Làm thế nào ra điểm cho học sinh?

How will specialist classes (art, music,
STEAM, PE) be taught this year?

家庭作业为他们提供机会，让他们可以复
习在课堂上学习到的东西。 批改家庭作业
可能不是当前的优先事项，但是小组或 1
对 1 检查时间，是理想的场合去提供包括
家庭作业在内的作业反馈。
Bài tập ở nhà là một cơ hội để học sinh được
thực hành nhiều hơn về một kỹ năng mà các
em đã học trong lớp. Chỉnh sửa bài tập ở nhà
có thể không phải là một ưu tiên vào thời gian
này, nhưng nhóm nhỏ hoặc 1:1 Check-in là
một nơi lý tưởng cho việc cung cấp thông tin
phản hồi về các bài tập, bao gồm ở nhà.

Elementary school students will receive their
elementary progress reports, which
communicates progress toward grade-level
narrowed standards. Standards will be marked
with 1, 2, 3, 4, or (*) asterisk, accompanied
with robust teacher comments.
Los estudiantes de la escuela primaria
recibirán sus informes de
primaria/calificaciones, basado a estándares
estrechos de nivel de grado. Las normas están
marcadas por 1, 2, 3, 4 o (*) asterisco, junto
con comentarios del maestro.
小学生将收到他们的小学进度报告，该报
告表示出按年级收窄了的标准的进度。 标
准将标有 1、2、3、4 或（*）星号，并附
有老师确实的评语。
Học sinh tiểu học sẽ nhận được các báo cáo
tiến bộ, liên lạc về tiến độ với các tiêu chuẩn
thu hẹp cấp lớp. Tiêu chuẩn sẽ được đánh dấu
bằng 1, 2, 3, 4, hoặc (*) dấu sao, đi kèm với
nhận xét của giáo viên.
Students will have live (synchronous)
instructions for specialist classes twice weekly
on a rotating basis. Homeroom teachers will
give your child a specific schedule as this will
vary for different classes. On days that
students do not have a live specialist class,

¿Cómo enseño cursos profesionales (arte,
música, vapor, deportes) este año?

今年将如何教授专门课程（艺术, 音乐，
科学/技术/工程/艺术/数学，体育）？

Các lớp học chuyên ngành (nghệ thuật, âm
nhạc, STEAM, thể thao) sẽ được giảng dạy
trong năm nay như thế nào?

they have access to specialist choice activities
(asynchronous) where students can choose to
do one activity per day from any of the 4
specialties: STEAM, Art, PE, or Music. For
information on how to access these specialist
choice activities on Seesaw click here, and for
Schoology click here.
Los estudiantes tendrán instrucciones directas
(sincronizadas) para clases especializadas dos
veces por semana de forma rotativa. El
maestro de aula le dará a su hijo un horario
específico, ya que esto variará para diferentes
clases. En los días en que los estudiantes no
tienen una clase de especialista en vivo, tienen
acceso a actividades de selección de expertos
(asincrónico) donde los estudiantes pueden
elegir realizar una actividad al día de
cualquiera de las cuatro especialidades:
STEAM, Art, PE o música. Para obtener
información sobre cómo acceder a las
actividades de selección de expertos en
Seesaw, haga clic aquí, y para Schoology haga
clic aquí.
每周两次，学生将获得轮流安排上为专门
课程提供直接（同步）指导。 班主任老师
会给您孩子一个特定的时间表，因为不同
的班级会有所不同。 在学生没有直播（同
步）专门授课的日子里，他们可以浏览
SeeSaw 或 Schoology 选择不同专门课程活动
（异步），学生可以选择每天从 4 个专门
科目中的任何一个和完成一项活动：
STEAM，艺术，体育或音乐。有关如何访问
跷跷板专家选择活动的信息，请单击此
处，对于 Schoology，请单击此处。
Học sinh sẽ có những hướng dẫn trực tiếp
(đồng bộ) cho các lớp chuyên khoa, luân phiên
hai lần mỗi tuần. Giáo viên của lớp học sẽ cung
cấp cho con bạn một lịch trình cụ thể vì lịch
trình sẽ thay đổi tuỳ theo các lớp học khác
nhau. Vào những ngày mà học sinh không có
lớp chuyên gia trực tiếp, các em sẽ có
Specialist Choice Activities (không đồng bộ),

trong thời gian đó các em có thể chọn thực
hiện một hoạt động/môn mỗi ngày từ bất kỳ 4
môn này: STEAM, nghệ thuật, thể thao, hoặc
âm nhạc. Để biết thông tin về cách truy cập
vào các hoạt động lựa chọn chuyên gia trên
Seesaw bấm vào đây, và cho Schoology bấm
vào đây.

