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Усім членам шкільної спільноти Garfield:
ВІТАЄМО З 2022-2023 НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ!
Ми з нетерпінням чекаємо на відкриття школи з очним навчанням для всіх учнів у
середу, 7 вересня. Навчальний рік розпочнеться з односесійних днів 7, 8 та 9 вересня, а
навчання за повним розкладом почнеться з понеділка, 12 вересня.
Оскільки здоров’я та безпека в наших школах залишаються для нас найвищим
пріоритетом, округ буде дотримуватися рекомендацій CDC, місцевого Департаменту
охорони здоров’я та NJDOE під час впровадження протоколів щодо Covid-19. Округ
запровадить модель Test to Stay, яка поєднує в собі відстеження контактів і негайне
тестування на Covid-19, щоб дозволити особам, які мають тісні контакти та не мають
симптомів, залишатися в школі. Для проведення тестування в школі потрібен дозвіл від
батьків; на порталі буде опубліковано бланк дозволу разом із додатковою інформацією
про тестування, щоб залишитися (TTS), щоб батьки могли прийняти зважене рішення.
Округ Гарфілд переглянув і опублікував на своєму веб-сайті план під назвою «План
округу Гарфілд щодо безпечного повернення до особистого навчання та
безперервності надання послуг», оновлений у липні 2022 року, який надає шкільній
спільноті конкретні протоколи на новий навчальний рік. Цей план є діючим
документом і підлягає негайному перегляду в разі непередбачених подій із кількістю
випадків Covid19 та його варіантів у нашому районі, громаді, окрузі та штаті. Носіння
масок залишається необов’язковим для персоналу, студентів і відвідувачів у наших
школах і офісах.
У середній школі Гарфілд побудують новий спортивний комплекс! Проект передбачає
повну реконструкцію нинішнього спортивного комплексу. Ці вдосконалення включають
встановлення синтетичних багатоцільових газонних полів для американського футболу,
футболу, бейсболу та софтболу, 8-смугову доріжку, яка включає місце для стрибків в
довжину, потрійного стрибка, стрибків з жердиною та в висоту, виділені зони для
метання списа, диска і штовхання ядра, нещодавно побудовані тенісні корти, трибуни
на стадіоні, що відповідають вимогам ADA, освітлення поля, цифрове відеотабло та
новий критий спортивний манеж із ванними кімнатами, роздягальнями та складськими
приміщеннями. Після завершення сучасний комплекс слугуватиме осередком легкої
атлетики та відпочинку Garfield і буде доступний для районних і загальноміських
заходів, а також для використання громадськими організаціями та жителями Garfield.

Нова початкова школа K-5 прибуває до Гарфілда!
Управління розвитку шкіл Нью-Джерсі (SDA) нещодавно оголосило про схвалення нових
проектів у своєму Плані капітального ремонту на 2022 рік, який відповідає потребам
закладів у найбільш перенаселених районах штату. Неймовірна новина полягає в тому,
що Гарфілд отримає нову початкову школу K-5, яка зможе навчати 750-800 учнів. Для
цього проекту виділено територію теперішньої школи № 5 Вудро Вільсона,
розташованої на Outwater Lane у Гарфілді. Очікувана дата відкриття нової школи –
вересень 2026 року.
Академія успіху відкриється в Garfield High School! Ця нова програма надасть нашим
студентам нетрадиційні можливості, розроблені для задоволення конкретних потреб і
у відповідності з індивідуальними стилями навчання. Академія успіху дозволить
студентам, яким загрожує академічна неуспішність, відновити кредити, вирішуючи
проблеми з прогулами, відсутністю мотивації, і соціальні емоційні негаразди. Ми
прагнемо знайти індивідуальні шляхи для наших студентів, щоб досягти своїх цілей і
стати успішними.
Фінансування ESSER продовжує надавати округу можливість приділяти увагу соціальноемоційному навчанню (SEL), психічному здоров’ю, втраті знань, які сталися під час
пандемії, а також питанням здоров’я та безпеки. Було найнято додаткових
консультантів, щоб надавати емоційну підтримку та наставництво нашим учням,
одночасно прагнучи сприяти сприятливому шкільному клімату для процвітання наших
учнів. Фінансування буде використано для надання академічної та соціально-емоційної
підтримки та вдосконалення через навчання, програми продовженого дня та літні
програми. За потреби будуть покращуватися технології, щоб надати нашим студентам
можливість індивідуального навчання та формування основних навичок 21 століття.
Вчителі продовжуватимуть отримувати постійний необхідний професійний розвиток,
щоб вони могли ефективніше навчати та задовольняти потреби наших студентів.
Оновлення приміщень у цьому навчальному році включає нову систему опалення,
вентиляції та кондиціонування повітря в середній школі Гарфілд, для чого буде
здійснено повну реконструкцію існуючої системи, щоб привести її у відповідність з
екологічними стандартами, включаючи кондиціонування повітря. У середній школі
буде завершено проект театру, який включає найсучасніші технології та освітлення для
заохочення участі студентів у мистецтві. Важливим для наших початкових шкіл
залишається поточний ремонт, який включає фарбування, мощення та ремонт за
потреби.
Безпека в школах району Гарфілд передовсмм, тому в кожній школі й надалі будуть
озброєні охоронці. Співробітники служби безпеки відповідають за підтримання
безпечного середовища, проведення обов’язкових щомісячних тренувань, а також
перевірку всіх відвідувачів, які входять до школи, за допомогою системи керування
Raptor. Кожна школа обладнана камерами відеоспостереження, розташованими у
стратегічному місці, а також системами сигналізації та тривожними кнопками для
надзвичайних ситуацій.

Посібники для дошкільних, початкових, середніх і старших шкіл будуть розміщені на
веб-сайтах округу та шкіл з інформацією щодо процедур відвідування, шкільних
розкладів, дисциплінарних кодексів та іншої відповідної інформації. Важливо, щоб ви
та ваша дитина ознайомилися зі шкільною політикою та протоколами перед початком
навчального року.
Перегляньте інформацію про навчальну програму на веб-сайті району та школи. Батьки
мають право відмовитися від викладання різних тем їхнім дітям, тому важливо
переглянути наявну інформацію, щоб прийняти найкраще рішення щодо освіти вашої
дитини.
Двостороннє спілкування має важливе значення для успішного навчання студентів. Не
забувайте регулярно перевіряти веб-сайти округу та школи, а також облікові записи
округу в соціальних мережах і звертатися до директора, вчителів і консультантів, якщо у
вас виникли запитання чи сумніви. Ми працюємо разом як команда, щоб навчати
наших студентів.
Я висловлюю найкращі побажання нашим учням, персоналу та сім’ям безпечного,
здорового, успішного та щасливого навчального року, оскільки ми продовжуємо
реалізувати наше бачення Чемпіонів: «Заохочувати, надихати та підтримувати
кожну людину досягати більшого». Насолоджуйтесь рештою літа і будьте здорові.

З повагою,
Anna Sciacca
Керівник державних шкіл Гарфілда

