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Dear Long Branch Public Schools Families: 

First, a BIG thank you to all of you, the families! Thank you for working with us as we ensure that                     

learning continues for your child during these challenging times. We know the information given              

may have been overwhelming and the last thing we want to do is to add unnecessary stress. This                  

letter will provide important details for your child’s homebound learning experience! 

 

Homebound Learning Experience 

Homebound learning does NOT mean a virtual experience. Although many of the            

assignments are online, students are NOT required to log into a platform to complete              

assignments. As a matter of fact, to meet the needs of ALL children, hard copies were                

given to all students before school closed, therefore, students have the option of             

completing assignments online OR completing the hard copies that were given. Please do             

not feel obligated to purchase or rent a device during this time. The homebound learning               

experience we are providing does not require the students to use a device. 

 

OPTIONAL Daily Schedule  

Click here to view an OPTIONAL schedule by grade span that provides a daily plan. If you                 

have your own plan, we encourage you to use it! However, if you want a little assistance                 

the schedule will give you just that. 

 

Continuing Learning Activities Checklist 

Click here for checklist: This checklist was developed for you and your child to keep track of                 

daily homebound learning activities. You or your child can simply check-off the activities             

completed for the day, date and initial each day. This can be completed weekly and can be                 

turned in once we return to school. Copies of the checklist will be available at all                

grab-and-go lunch stations throughout the district. 

 

 

Again, I want to THANK YOU! You are providing our children with a nurturing environment to                

continue their learning outside of school.  That is truly an unmatched home-school collaboration! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUML0rc39dimeCUv0h5QvOO6Ua3cJK9aVUKvof_Q-Yw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bEkqPsuJ9ZMU7FF3osCWvWAfOgq50LBmnWLVnZoCUI4/edit?usp=sharing


If you have any questions, please do not hesitate to contact your child’s teacher or principal. Also,                 

your child’s teacher(s) will be reaching out to you to answer your questions and provide guidance                

on learning tasks if needed. 

 

Sincerely, 

Roberta Freeman, Ed.D. 
Chief Academic Officer 

Long Branch Public Schools 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Caras Famílias das Escolas Públicas de Long Branch: 

 

Primeiramente, MUITO obrigada a todas as famílias! Obrigada por trabalhar conosco, enquanto            

garantimos que o aprendizado de seus filhos continue durante esses tempos difíceis. Sabemos que              

as informações fornecidas podem ser estressantes e a última coisa que queremos fazer é adicionar               

estresse desnecessário. Esta comunicação fornecerá detalhes importantes para a experiência de           

Ensino Doméstico do seu filho! 

 

Experiência de Ensino Doméstico 

o ensino doméstico não significa uma experiência virtual. Embora muitas das tarefas            

estejam online, os alunos NÃO precisam fazer login em uma plataforma para concluir as              

tarefas. Por uma questão de fato, para atender às necessidades de TODAS as crianças,              

cópias impressas foram entregues a todos os alunos antes do fechamento da escola;             

portanto, os alunos têm a opção de concluir tarefas online OU completar as cópias              

impressas que foram fornecidas. Não sinta a obrigação de comprar ou alugar um aparelho              

eletrônico durante esse período. A experiência de aprendizado em casa que estamos            

oferecendo não exige que os alunos usem um aparelho eletrônico. 

 

Agenda Diária OPCIONAL 

Click aqui para visualizar uma programação de Horário Escolar OPCIONAL que fornece um             

plano diário série. Se você tem seu próprio plano, recomendamos que você o use! No               

entanto, se você quiser um pouco de assistência, a programação fornecerá exatamente            

isso. 

 

Lista de atividades de aprendizado contínuo 

Clique aqui para obter a lista: Esta lista de verificação foi desenvolvida para você e seu filho                 

acompanharem as atividades diárias de aprendizado em casa. Você ou seu filho podem             

simplesmente marcar as atividades concluídas para o dia, data e inicial a cada dia. Isso               

pode ser concluído semanalmente e pode ser entregue assim que retornarmos à escola.             

Cópias da lista de verificação estarão disponíveis em todas as estações de merenda escolar              

em todo o distrito. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wk2iV6hHw4XWgxTevvxBizPUlwWbfG8nGavcyP7V2Po/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14N-WQc6se1CHwAFvX5BQ34KK8MazbODfeqe3qljT0rU/edit?usp=sharing


Mais uma vez, quero lhes agradecer! Obrigada por oferecer aos nossos alunos um ambiente              

acolhedor para que continuem seu aprendizado fora da escola. Essa é realmente uma colaboração              

inigualável. 

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contatar o professor ou o diretor do seu filho. Além                  

disso, os professores entrarão em contato com você para responder às suas perguntas e fornecer               

orientações sobre as tarefas de aprendizado, se necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

Roberta Freeman, Ed.D. 

Diretora Acadêmica 

Escolas Públicas de Long Branch 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Queridas Familias de Escuelas Públicas de Long Branch, 

 

Primero, un gran agradecimiento a todos ustedes y a las familias. Gracias por trabajar con               

nosotros, ya que el aprendizaje continúe para su hijo durante estos tiempos difíciles. Sabemos que               

la información dada puede haber sido abrumadora y lo último que queremos hacer es añadir               

estrés innecesario. Esta carta proporcionará detalles importantes para la experiencia de           

aprendizaje de su hijo en casa.  

 

Experiencia De Aprendizaje En Casa 

El aprendizaje en casa NO significa una experiencia virtual. Aunque muchas de las tareas              

están en línea, LOS estudiantes NO están obligados a iniciar sesión en una en una               

plataforma para completar las tareas. De hecho, para satisfacer las necesidades de TODOS             

los niños, se dieron copias impresas a todos los estudiantes antes de que la escuela               

cerrará, por lo tanto, los estudiantes tienen la opción de completar las tareas en línea O                

completar las copias impresas que se dieron. Por favor, no se sienta obligado a comprar o                

alquilar un dispositivo durante este tiempo. La experiencia de aprendizaje en casa que             

estamos proporcionado no requiere que los estudiantes usen un dispositivo.  

 

Horario Diario OPCIONAL  

Haga clic aquí para ver y horario OPCIONAL por intervalo de calificación que proporciona              

un plan diario. Si tienes tu propio plan, !te animamos a usarlo! Sin embargo, si desea un                 

poco de ayuda el horario le dará justo eso.  

 

Lista De Verificación De Actividades De Aprendizaje Continuo  

Haga clic para obtener una lista de verificación: Esta lista de verificación fue desarrollada              

para que usted y su hijo realicen un seguimiento de las actividades diarias de aprendizaje               

en el hogar. Usted o su hijo pueden hacer check-off las actividades competidas por el día,                

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9tYpk-XluC8CmPTSAAW_PAnQd1WSLBn_srlBlvMnoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19A0Hxg3Xj6t9DoQnkedDbyrzcIowqmobKOEgncsgvKE/edit?usp=sharing


la fecha y la inicial cada día. Copias de la lista de verificación estarán disponibles en todas                 

las estaciones de almuerzo para llevar en todo el distrito. 

 

Una vez más, quiero darle LAS GRACIAS! Usted está proporcionado a nuestro hijos un ambiente               

de crianza para continuar su aprendizaje fuera de la escuela. !Esta es realmente una colaboración               

sin igual en la escuela!  

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el maestro o el principal de la                  

escuela. Además, los maestros de su hijo se pondrán en contacto con usted para responder               

cualquier pregunta y proporcionar orientación sobre las tareas de aprendizaje si es necesario.  

 
Sinceramente, 
 

Roberta Freeman, Ed.D. 
Directora Académica 
Escuelas de Long Branch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


