Kính gửi các gia đình của trường trung học Rainier Beach,
Chúng tôi hy vọng email này tìm thấy bạn khỏe mạnh, an toàn và khỏe mạnh! Đây là
một năm thú vị đầy lo lắng và bất trắc và chúng tôi hiểu những khó khăn mà nhiều gia
đình chúng tôi đang phải đối mặt . Với những gì đã nói, w e muốn trấn an bạn rằng
toàn bộ nhân viên của chúng tôi tại Bãi biển Rainier là ở đây để hỗ trợ quý vị và các
học giả của chúng tôi trong việc tiếp nhận một nền giáo dục chất lượng cao thông qua
học tập từ xa, loại bỏ những rào cản bao gồm tiếp cận công nghệ và nhu cầu cơ bản, và
cung cấp cho bạn những dịch vụ chăm sóc và tình yêu mà bạn xứng đáng có được trong
những khoảng thời gian chưa từng có này. Cam kết của chúng tôi đối với công bằng và
các thực hành chống chủ nghĩa thực tế sẽ đi đầu trong mọi việc chúng tôi làm !
Dưới đây, vui lòng tìm thông tin quan trọng mà bạn cần biết để đảm bảo rằng học giả
của bạn được chuẩn bị cho một khởi đầu thành công cho năm học này. Đây là rất nhiều
thông tin, vì vậy bạn có thể muốn kéo lịch của mình ra để xem những ngày này. Vui
lòng ghi lại tất cả các liên kết trực tuyến trên tài liệu này để bạn có thể dễ dàng điền
vào các biểu mẫu và tham gia các cuộc họp.
Chúng tôi biết rằng giao tiếp với gia đình của chúng tôi sẽ còn quan trọng hơn trong
môi trường ảo, vì vậy chúng tôi yêu cầu bạn hoàn thành bản khảo sát nhu cầu này để
cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ cập nhật, công nghệ và các yêu cầu cơ
bản (thẻ ăn, hỗ trợ tiền thuê nhà, sức khỏe tâm thần, v.v.) ) .
Vui lòng nhấp vào đây để hoàn thành khảo sát >> Cập nhật Liên hệ và Khảo sát nhu cầu
Phân phối máy tính xách tay
Vào ngày 01 tháng 9 st từ ( 09:00-1:00 ) , chúng tôi sẽ kiểm tra ra máy tính xách
tay chỉ cho các học giả người chưa quen với RBHS từ ra khỏi huyện hay các học giả mà
không nhận một máy tính xách tay vào mùa xuân. Chúng tôi sẽ thiết lập một trạm lái
xe và đi bộ trong bãi đậu xe của chúng tôi. Vui lòng thực hành các hướng dẫn an toàn
bằng cách đeo khẩu trang và tránh xa xã hội.
Tất cả đến 9 ngày học sinh lớp người đã nhận được một máy tính xách tay từ SPS của họ
trung học có thể sử dụng thứ ở thiết bị để bắt đầu học. Chúng tôi sẽ thiết lập thời gian
để chuyển những máy tính xách tay đó vào một ngày sau đó .
Vui lòng theo dõi thời gian được ký hiệu theo họ của học giả để nhận máy tính xách
tay của bạn :
Họ AG:
Họ HM:
Họ NS:
Họ TZ:

9 - 10 giờ sáng
10 - 11 giờ sáng
11 giờ sáng - 12 giờ đêm
12 - 1 giờ chiều

9 thứ hạng ảo Định hướng
9 thứ cấp ảo định hướng sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm tháng 9 3 thứ . Chúng tôi sẽ
gửi các đội bóng liên kết đến tất cả 9 thứ học giả lớp và phụ huynh / người giám hộ bởi
28 tháng 8 ngày . Vui lòng đảm bảo bạn hoàn thành liên kết khảo sát "Cập nhật Liên hệ và
Nhu cầu" ở trên để chúng tôi có thông tin liên hệ mới nhất.
Vào Thứ 6 Tháng 9 4 ngày , chúng tôi sẽ tổ chức một 9 thứ hạng drive-thru BBQ
từ 1 1: 3 0 am - 2: 3 0 pm cho 9 tháng học giả lớp chỉ trong bãi đậu xe của trường chúng
tôi để phân phối vật tư, RB swag, và một bữa ăn ngon cho những người Viking
scho lars mới nhất của chúng tôi và gia đình của họ. Hãy đảm bảo bạn tuân thủ các
nguyên tắc COVID-19 bằng cách đeo khẩu trang, thực hành cách xa xã hội và rửa
tay. Sẽ còn là một hệ thống thiết lập để nhận các học giả, những người cần đi bộ đến
định hướng. Vui lòng xem lịch trình bên dưới để biết thời gian được chỉ định của
bạn.
10 ngày -11 tháng Lớp Hướng Drive-Thru
Chúng tôi sẽ tổ chức một drive-thru định hướng cho 10 ngày -12 ngày học giả cấp trên hôm
thứ Ba , tháng Chín 8, năm 2020 , 1: 00 pm-3: 30 p m để đón nguồn cung cấp.
Ảo Chánh / Gia đình C AFE Giờ , 03 Tháng Chín 2020 3: 30-4: 30pm
Chào mừng đến với Bãi biển! Chúng tôi rất vui mừng được gặp gỡ các học giả và gia
đình mới của chúng tôi. Này là dành cho tất cả các bậc cha mẹ mới / người giám hộ và
gia đình trong 9 thứ cấp và các học giả mới để RB từ bên ngoài của Quận. Bạn sẽ có cơ
hội được nghe từ đội ngũ quản lý của chúng tôi, 9 thứ nhóm chuyển giao của lớp, tư vấn
nhóm, và hỏi bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có. P thuê nhấp chuột vào này liên kết để
tham gia chúng tôi trực tuyến cho các cuộc họp phê trên 03 Tháng chín thứ @ 3:30 :

Tham gia cuộc họp nhóm Microsoft
+1 206-800-4125 Hoa Kỳ, Seattle (Thu phí)
ID hội nghị: 160 376 675 #

Lịch học
Lịch sẽ được hoàn thành vào Thứ 5 Tháng 9 3 thứ . Vui lòng đăng nhập vào trang Nguồn
của bạn để xem lịch trình của học giả. Nếu học giả của bạn là người mới đến RB (bên
ngoài Quận) hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với cố vấn của bạn:
Annie Zhou (họ AK) ayzhou@seattleschools.org
Savali Taamu (họ LZ) sptaamu@seattleschools.org

Ngày đầu tiên của trường, 04 tháng 9 ngày
Tất cả các học giả sẽ bắt đầu một ngày trong Advisories ( được liệt kê
là Mentorship) lúc 9 giờ sáng bằng cách đăng nhập vào Schoology để truy cập vào khóa
học Advisory (Mentorship) cho các liên kết TEAMS và theo lịch trình bên dưới. Vui
lòng cho chúng tôi biết nếu học giả của bạn có bất kỳ vấn đề nào khi đăng nhập
vào Schoology bằng cách gửi email cho giáo viên tư vấn hoặc quản trị viên của học giả
của bạn tại alpatu@seattleschools.org.
9 thứ hạng
9: 00-10: 00 Cố vấn ( Cố vấn)
11: 30 - 2 : 00 BBQ Drive-Thru tại Bãi
biển!
Nhận SWAG và nguồn cung
cấp
Gặp gỡ nhân viên RB
9 thứ cấp s cholars và gia đình họ sẽ lái xe
qua trạm của chúng tôi trong bãi đậu xe
để nhặt vật phẩm của mình phù hợp với
lịch trình dưới đây bởi sinh viên tên cuối
cùng . Chúng tôi cũng có một trạm đi bộ.

10 ngày -12 thứ hạng
9: 00-10: 00 Cố vấn ( Cố vấn)
Vòng kết nối cộng đồng
10: 00-10: 10 Giải lao
10: 10-1 1 : 00 Tư vấn “ Làm thế nào
để ” Tech Lesson
Ngày 08 tháng 9 thứ sẽ drive-thru 10
12 thứ cấp từ 13:00-03:30.

ngày

-

Họ AG 11:30 sáng - 12:30 chiều
Họ HO 12:30 chiều - 1:30 chiều
Họ PZ 1:30 chiều - 2:30 chiều
Vui lòng thực hành an toàn mọi lúc bằng
cách đeo khẩu trang, tránh xa xã hội và
rửa tay thường xuyên.
Thế vận hội
Vui lòng truy cập liên kết này để đăng ký học giả điền kinh của
bạn: https://rainierbeachhs.seattleschools.org/student_actiilities/athletics/athletic_
registration
Gần đây, WIAA đã có những thay đổi đáng kể đối với cơ cấu mùa và những thay đổi về
quy tắc kèm theo cho năm học 2020-21 này. Các WIAA đã phát triển ba mùa rút ngắn
bắt đầu 28 tháng Mười Hai , năm 2020 và kết thúc ngày 27 tháng sáu, năm 2021. Trong
các mùa, có thể có một nhu cầu để thay đổi một môn thể thao (s) hoặc ngày tùy thuộc
hướng dẫn cơ quan nhà nước khác của Thống đốc và. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các
mùa và ngày thể thao dự kiến theo kế hoạch hiện tại:

WIAA Season 2 (Mùa thể thao mùa đông
truyền thống) - 28 tháng 12 năm 2020 đến 28
tháng 2 năm 2021
Bóng rổ nam và nữ
Cô gái chơi bowling
Con trai bơi và lặn
Thể dục nữ
Đấu vật

WIAA Season 4 (Mùa xuân thể thao truyền
thống) - 26 tháng 4 năm 2021 đến ngày 26
tháng 6 năm 2021
Quần vợt
Fastpitch Softball
Bóng đá nam
Bóng chày
Nhảy và khoan
Theo dõi và hiện trường Co-Ed

WIAA Season 3 (Mùa thể thao mùa thu truyền
thống) từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến ngày
1 tháng 5 năm 2021
Bóng đá
Bóng chuyền nữ
Cô gái bơi và lặn
Bóng đá nữ
Xuyên quốc gia
Co-Ed Golf
Slowpitch Softball
Cổ vũ cạnh tranh
Vui lòng liên hệ với Giám đốc thể thao của
chúng tôi, George Foster nếu bạn có bất kỳ
câu hỏi nào.
gefoster1@seattleschools.org

Phân phối thực phẩm
Rainer Beach High School sẽ tiếp tục là một địa điểm phân phối thực phẩm cho cộng
đồng của chúng ta. Bữa trưa và các bữa ăn nhẹ và bữa ăn phụ sẽ được cung cấp hàng
ngày.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo
số điện thoại 206.252.6350. Cảm ơn bạn!
Trân trọng,

Ivory Brooks
Ivory Brooks , Hiệu trưởng tạm thời
Trường trung học Rainier Beach

