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Dear CSCE Families:
With school closing, students will be expected to do math and ELA work every day so that they keep
learning! PLEASE KEEP THIS PACKET IN A SAFE PLACE TO BE COMPLETED DUE TO SCHOOL CLOSING.
Daily Expectations:
1. Complete 4 pages every day: 2 ELA + 2 Math
2. Do your best work:
● Can you read your writing?
● Did you check your work?
3. Read for 20-30 minutes and tell someone in your home about what you read.
Thank you!
Monique F. Brinson, MS
Principal
**********
Estimadas familias de CSCE:
Con el cierre de la escuela, se espera que los estudiantes hagan matemáticas y ELA todos los días para
que sigan aprendiendo. POR FAVOR MANTENGA ESTE PAQUETE EN UN LUGAR SEGURO PARA
COMPLETARSE POR EL CIERRE DE LA ESCUELA.
Expectativas diarias:
1. Complete 4 páginas todos los días: 2 ELA + 2 Matemáticas
2. Haz tu mejor trabajo:
● ¿Puedes leer tu escritura?
● ¿Revisaste tu trabajo?
3. Lee durante 20-30 minutos y cuéntale a alguien en tu casa lo que lees.
¡Gracias!
Monique F. Brinson, MS
Principal

尊敬的CSCE家庭：
随着学校关闭，学生将被期望每天做数学和ELA工作，以便他们继续学习！ 由于学校关闭，请妥
善保管该包。
每日期望：
1.每天完成4页：2 ELA + 2数学
2.尽力而为：
●你会读你的作品吗？
●您检查工作了吗？
3.阅读20至30分钟，并告诉您家里的人您阅读的内容。
谢谢！
莫妮克·布林森（MS）
主要
*********
Kính gửi các gia đình CSCE:
Khi đóng cửa trường, học sinh sẽ phải làm toán và ELA làm việc mỗi ngày để tiếp tục học! VUI LÒNG
GIỮ GÓI NÀY TRONG MỘT NƠI AN TOÀN ĐỂ ĐƯỢC HOÀN THÀNH NGAY LẬP TỨC ĐẾN TRƯỜNG.
Mong đợi hàng ngày:
1. Hoàn thành 4 trang mỗi ngày: 2 ELA + 2 Math
2. Làm tốt nhất công việc của bạn:
● Bạn có thể đọc bài viết của mình không?
● Bạn đã kiểm tra công việc của bạn?
3. Đọc trong 20-30 phút và nói với ai đó trong nhà về những gì bạn đọc.
Cảm ơn bạn!
Monique F. Brinson, MS
Hiệu trưởng
**********
 أﻋﺰاء أﺳﺮCSCE:
 ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻘﻮم اﻟﻄﻼب ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت و،  ﻣﻊ إﻏﻼق اﻟﻤﺪرﺳﺔELA ﻛﻞ ﯾﻮم ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﻤﺮوا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ! ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺰﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن آﻣﻦ ﻟﯿﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ إﻏﻼق اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ:
1. 2 : ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻞ ﯾﻮم4  أﻛﻤﻞELA + 2 Math
2. ﻗﻢ ﺑﻌﻤﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﯾﻜﻢ:
● ﻫﻞ ﯾﻤﻜﻨﻚ ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻚ؟
● ﻫﻞ راﺟﻌﺖ ﻋﻤﻠﻚ؟
 دﻗﯿﻘﺔ وأﺧﺒﺮ30-20 اﻗﺮأ ﻟﻤﺪة.
3. ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺮأه
ً
!ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ
ﺑﺮﯾﻨﺴﻮن. ﻣﻮﻧﯿﻚ ف، MS
اﻟﻤﺎﻟﻚ

