
Caro pai / responsável,

Como parte do sistema de monitoramento de progresso do meio do ano, seu aluno participará do teste do Semestre
1, incluindo Exames Finais Comuns, avaliações diagnósticas do meio do ano (MOY) i-Ready e Atividades de
Monitoramento de Progresso (PMA). Os resultados dessas avaliações de monitoramento de progresso são usados
  como uma informação para garantir que cada aluno receba instruções que atendam às suas necessidades.

Todos os alunos do LaunchED são convidados a testar em nosso
campus:

Os alunos LaunchED(cara a cara) em testes no campus devem
RSVP no máximo:

Segunda-feira, 14 de dezembro de 2020
Terça-feira, 15 de dezembro de 2020

Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020

Formulário RSVP: https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp

Por favor observe o seguinte:
★ Todos os alunos devem trazer seu OCPS computador totalmente carregado no dia do teste.
★ O transporte de ônibus NÃO será fornecido para os alunos do LaunchED neste momento.
★ Almoço grátis será fornecido para todos os alunos inscritos para as sessões de teste das 10h00 às 12h00.
★ Todos os alunos do campus devem usar máscara o tempo todo.
★ Os procedimentos de saúde e segurança da COVID-19 são e continuarão a ser seguidos todos os dias.

As sessões de teste disponíveis para segunda-feira, 14 de dezembro e terça-feira, 15 de dezembro, são as seguintes:

Inscreva-se para uma sessão:

https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp

Obrigado por apoiar seu aluno e incentivá-lo a fazer o melhor! Não se esqueça de RSVP em
https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp até quarta-feira, 9 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,
Cheron Anderson, Diretor
Chain of Lakes Middle School
8700 Conroy Windermere Rd.
Orlando, FL 32834
(407) 909-5400

** Para obter informações adicionais, consulte abaixo.

Informações Adicionais de Teste

CALENDÁRIO DE TESTE

O teste do Semestre 1 acontecerá na quinta-feira, 10 de dezembro e na sexta-feira, 11 de dezembro por meio de um
cronograma de bloco para alunos Presencial e LaunchED (cara a cara). A programação do bloco está abaixo:
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*NOTA IMPORTANTE para alunos LaunchED (cara a cara) matriculados no P.E .:

Os alunos de Educação Física são matriculados em um curso semestral e farão um
Exame Final Comum (CFE). Os CFEs são para assuntos sem avaliações criadas pelo
estado, como o FSA estadual. Como os CFEs valem 20% da nota do semestre do
aluno, eles são considerados avaliações de alto risco.

Os alunos do LaunchED @ Home que fazem o teste virtualmente precisam
compartilhar suas câmeras para recriar a experiência dos alunos supervisores
pessoalmente durante os testes estaduais e nacionais. Os funcionários da OCPS
conduzirão todo o monitoramento online.

Se os pais ou alunos optarem por não compartilhar suas câmeras durante o teste
CFE, ou se a câmera não estiver funcionando, trabalharemos com você e seu aluno
para agendar um teste no campus com um inspetor ao vivo. Se um aluno optar por
não compartilhar sua câmera durante o teste nem o teste no campus, ele receberá
uma pontuação de 59 no exame por enquanto, mas pode fazer o exame durante
as sessões de teste do Spring CFE em maio.

Você está em uma
aula de educação

física ?!

OPORTUNIDADE DE TESTE NO CAMPUS

A Chain of Lakes Middle School está oferecendo quatro (4) oportunidades para os alunos do LaunchED testarem no
campus com um inspetor ao vivo. As sessões de teste disponíveis serão oferecidas pela manhã e à tarde na
segunda-feira, 14 de dezembro, e na terça-feira, 15 de dezembro. Veja abaixo:

Inscreva-se para uma sessão:

https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp

Obrigado por apoiar seu aluno e incentivá-lo a fazer o melhor! Não se esqueça de RSVP em
https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp até quarta-feira, 9 de dezembro de 2020.

TRANSPORTE
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Os alunos LaunchED não terão permissão para ir ou voltar da escola em um ônibus. Eles devem ser deixados e
recolhidos por um dos pais ou responsável.

ALMOÇO

Os alunos do LaunchED registrados para as sessões de teste AM na segunda-feira, 14 de dezembro, ou na terça-feira,
15 de dezembro, terão almoço grátis.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Nossa escola seguirá os Procedimentos de Saúde e Segurança COVID-19 durante a visita, incluindo:
● Verificações de temperatura na chegada
● Máscaras sempre usadas
● Distanciamento social em cada sala de teste
● Distanciamento social na cafeteria durante os almoços
● Desinfetante para as mãos disponível em todos os quartos e em todas as áreas comuns
● Desinfecção ao longo do dia em todas as maçanetas e em todas as áreas comuns

Como um lembrete, os alunos devem ficar em casa se estiverem doentes, alguém em casa está doente ou se ele / ela
teve recentemente contato próximo com uma pessoa com COVID-19. Nosso objetivo é que todas as avaliações de
monitoramento de progresso no meio do ano sejam feitas no mínimo de dias possível.

RSVP

Os alunos LaunchED DEVEM  reservar RSVP para os testes no campus. É muito importante que as famílias respondam
a este pedido até quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, para auxiliar nossa equipe no desenvolvimento de uma
programação que atenda às necessidades de nossos alunos do LaunchED.

Formulário RSVP: https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp

QUESTÕES?

Se você tiver alguma dúvida relacionada à administração deste teste, pode entrar em contato com nossa
Coordenadora de Testes, Sra. Santiago, em Cassandra.SantiagoAlejandro@ocps.net.
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