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To our Dearest Early Childhood Families: 

We appreciate your patience and continued support during these most unprecedented times. Our leadership team and                
teachers are working collaboratively to design a distance learning platform that we hope balances both online and                 
hands-on learning. During this time, we are striving to make sure that our children are receiving virtual instruction                  
that will maintain, reinforce, and enrich the skills they have learned through March 13, 2020, our last day of                   
in-school instruction.  

Due to this unforeseen and unexpected shift to remote/distance learning, it has become necessary for us to modify                  
how students are assessed. In the early childhood setting, our educators measure student growth through               
developmental progressions, ongoing observations, work samples, and authentic student interactions. Although           
attendance will not be a factor in students’ grades, the more they participate the better the teacher can gauge their                    
academic levels.  

Our goal is to prepare students for the next school year. To help accomplish this goal, teachers will provide a                    
narrative for your child that will explain how well they are performing in math, language arts, and social emotional                   
learning based on their work in school prior to March 13, 2020, and their participation through the virtual learning                   
experiences after that time.  
 
Prek 3 and Prek 4 Kindergarten 

Student narratives will be provided based on: Student narratives will be provided based on: 

Math standards Math standards 

Language Arts standards Language Arts standards 

Social Emotional standards Reading Writing 

An outline of the major standards that would have been addressed between mid-March and June will also                 
accompany the narrative. Report card narratives will be sent out via Parent Portal on June 5, 2020. From June 8                    
through June 10 you will have the opportunity to discuss the report card narrative with your child’s teacher via video                    
or phone conference. 
 
Our concern since the beginning of our school closure has been and will continue to be the social and emotional well                     
being of all of our students. We have been nothing short of amazed, but not surprised, at how our incredible staff has                      
gone above and beyond to limit the level of disruption to our students during these uncertain times. If you need any                     
assistance, please do not hesitate to reach out to your child’s Teachers, Student Facilitators, Child Study Team                 
Members, or myself, the Building Principal. We are all in this together, doing the best that we can each day. We                     
will get through this as one Long Branch Family.  

Sincerely, 

       Early Childhood Team 
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Queridas familias de Kinder y Preescolar:  
 
Agradecemos su paciencia y apoyo continuo durante estos tiempos sin precedentes. Nuestro equipo de liderazgo y                
maestros están trabajando en colaboración para diseñar una plataforma de aprendizaje a distancia que esperamos               
equilibre tanto el aprendizaje en línea como el práctico.Durante este tiempo, nos esforzamos por asegurarnos de                
que nuestros hijos reciban instrucción virtual que mantendrá, reforzará y enriquecerá las habilidades que han               
aprendido hasta el 13 de marzo de 2020, nuestro último día de instrucción en la escuela. 
Debido a este cambio imprevisto e inesperado al aprendizaje a distancia / a distancia, nos ha sido necesario                  
modificar la forma en que se evalúa a los estudiantes. En el entorno de la primera infancia, nuestros educadores                   
miden el crecimiento estudiantil a través de progresiones de desarrollo, observaciones continuas, muestras de              
trabajo e interacciones auténticas de los estudiantes. Aunque la asistencia no será un factor en las calificaciones de                  
los estudiantes, cuanto más participen, mejor podrá el maestro medir sus niveles académicos. 
Nuestro objetivo es preparar a los estudiantes para el próximo año escolar. Para ayudar a lograr este objetivo, los                   
maestros proporcionarán una narrativa para su hijo que explicará qué tan bien se están desempeñando en                
matemáticas, artes del lenguaje y aprendizaje social y emocional en función de su trabajo en la escuela antes del                   
13 de marzo de 2020, y su participación a través de las experiencias de aprendizaje virtual después de ese tiempo. 
  
Prek 3 and Prek 4 
Las narrativas de los estudiantes se proporcionarán en función de:  
Estándares de matemáticas. 
Estándares de artes del lenguaje. 
Estándares sociales y emocionales. 
  
Kindergarten 
 Las narrativas de los estudiantes se proporcionarán en función de:  
 Estándares de artes del lenguaje. 
 Estándares de matemáticas. 
 Lectura Y escritura. 
 
Un resumen de los principales estándares que se habrían abordado entre mediados de marzo y junio también                 
acompañará la narrativa. Las narrativas de la boleta de calificaciones se enviarán a través del Portal de Padres el 5                    
de junio de 2020. Desde el 8 de junio hasta el 10 de junio, tendrá la oportunidad de discutir la narrativa de la                       
boleta de calificaciones con el maestro de su hijo a través de video o conferencia telefónica. 
Nuestra preocupación desde el comienzo del cierre de nuestra escuela ha sido y seguirá siendo el bienestar social y                   
emocional de todos nuestros estudiantes. Nos sorprendió mucho, cómo nuestro increíble personal ha ido más allá                
para limitar el nivel de interrupción a nuestros estudiantes durante estos tiempos inciertos. Si necesita ayuda, no                 
dude en comunicarse con los maestros, facilitadores de estudiantes, miembros del equipo de estudio de niños de                 
mi hijo o con el director del edificio. Todos estamos juntos en esto, haciendo lo mejor que podemos cada día. Lo                     
superaremos como una familia de Long Branch. 
  
Sinceramente, 
El equipo de preescolar 
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Às nossas Famílias de Primeiras Infâncias: 

Apreciamos a sua continuada paciência e suporte durante estes tempos mais sem precedente. A nossa equipe de                 
liderança e os professores estão trabalhando colaborativamente para projetar uma distância de aprendizagem de              
plataforma e equilíbrios oferecidos online como prática. Durante este tempo, estamos esforçando-nos por             
assegurar-nos que as nossas crianças estão recebendo a instrução virtual que manterá, reforço e enriqueça as                
habilidades que eles aprenderam até o dia 13 de Março de 2020, no nosso último dia da instrução em-escola. 

Devido a esta mudança imprevista e inesperada a aprendizagem remota / aprendizagem de distância, foi necessário                
para nós modificar como os estudantes serão evaluados. Na primeira colocação de infância, os nossos educadores                
medem o crescimento de estudante por progressos desenvolventes, observação continuada, mostras de trabalho, e              
interações autênticas dos estudantes. Embora a assistência não seja um fator para evaluar os estudantes, quanto mais                 
eles participam, melhor e para o professor/a determinar os seus níveis acadêmicos. 

O nosso objetivo e para preparar os estudantes para o próximo ano de escolar. Para ajudar a realizar este objetivo, os                     
professores irão prover uma narrativa da sua criança que explicará o bem que eles estão executando em matemática,                  
artes de língua, e aprendizagem emocional social baseada no seu trabalho na escola antes de 13 de Março de 2020, e                     
pela sua participação, pelas experiências de aprendizagem virtuais depois daquele tempo. 

 

Classes pré-escolares 3 e 4 Jardim de infância (K) 

As narrativas de estudante serão fornecidas baseadas em:    As narrativas de estudante serão fornecidas baseadas em: 

Padrões matemáticos Padrões matemáticos  

Padrões de Artes de Língua Padrões de Artes de Língua 

Padrões emocionais e sociais Leitura e Escritura 

 

Um traçado dos padrões principais que teriam sido dirigidos entre meados de Março e Junho também acompanhará a                  
narrativa. As narrativas de cartão de relatório serão distribuídas via o Portal de Pais no dia 5 de Junho de 2020.                     
Desde o dia 8 de Junho até o dia 10 de Junho você terá a oportunidade de discutir a narrativa de cartão de relatório                        
com o professor/a da sua criança via a conferência vídeo ou telefônica. 

A nossa preocupação desde o começo do nosso fechamento de escola foi e continuará sendo a parte social e                   
emocional e o bem estar de todos os nossos estudantes. Não estamos nada assombrados, e não surpreendidos, em                  
como o nosso pessoal incrível foi acima de tudo e além do limite do nível sem perturbação aos nossos estudantes                    
durante estes tempos incertos. Se você precisar de ajuda, por favor não hesite em estender a mão a Professores da                    
sua criança, Facilitadores de Estudante, Membros de Equipe de Estudo Infantis (gerentes de caso de educação                
especial), ou a mim, o Diretor de Edifício. Estamos todos nisto em conjunto, fazendo o melhor que podemos cada                   
dia. Terminaremos isto como uma Família de Long Branch.  

Sinceramente, 

           Early Childhood Team 


