
Dear Parents and Families, 
 
Welcome to the 2020-2021 school year. What follows in this letter is an overview of our official 
reopening plan, a description of what instruction will look like for your child, links to additional 
resources and information, and an invitation to join us for upcoming information sessions, during 
which you will have the opportunity to follow up with any questions you may still have. We 
know this isn’t easy. We are here for you. 
 
All students should plan to begin the school year on September 17.  

We will hold virtual instruction remotely and offer in-person support until the end of the first 
quarter, which will be November 10.  After that, we will use the following factors to determine 
if we should move into a different model: 

❖ Are there new protocols and testing regimes that allow us to be fully in-person without 
the threat of constant interruption or safety? 

❖ Is there student-specific data that causes us to rethink the current model?  
❖ Is it more educationally sound to be in a broader hybrid model? 
❖ Is the current plan working for our school community? 

When will my child be expected to attend class? 
We invite you to take a look at the remote schedule below, but please understand that the end 
times and sequencing of classes may change slightly throughout the semester due to a number of 
variables and depending on what we learn about this model as we go along.  

Times Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

8:00 - 9:00 
(60 min) A H D E C 

9:05 - 10:05 
(60 min) D F B G B 

10:10- 11:10 
(60 min) E G C F H 

11:10-12:25 

Lunch/ Break/ Flex:   Teachers will set 30 minutes of flex based office hours within 
this timeframe for students to sign up for either remote or (when available) in 
person support. These flex based office hours will be slightly staggered to maximize 
teacher availability. 

12:25 - 1:25 
(60 min) B D A H F 

1:30-2:30 (60 
min) C E MM A G 

 

*MM = Mentor Monday (on Wednesdays now) 



What will remote instruction look like for my child over the course of a week?  
Each of your child’s classes will meet for one hour, three times a week. While classes will 
primarily be held online via Zoom, we are working hard to design instruction that can be 
delivered and accessed in alternative ways. Teachers will have an online presence (GSuites, 
PowerSchool, Nearpod, etc.) that will streamline assignments and procedures. Our aim is to 
provide you and your child with an easily accessible and efficient communication flow. 

A note about in-person instruction:  
We will be phasing in opportunities for students to come to school for support, a more structured 
learning environment, and enrichment activities. Teachers and students will use the PowerSchool 
portal to schedule these opportunities. We are still working out the logistics, so please stay tuned. 
 
Ongoing support for your child: 
Your child’s mentor teacher—whom they often refer to as their homeroom teacher—will be 
calling or contacting your family shortly after the school year begins. In addition to the support 
your child will receive from their guidance counselor, mentor teachers will serve as a 
personalized and ongoing point of contact with your family and will be available to offer 
resources for academic, social, and emotional support as needed.  
 
Upcoming information sessions: 
Please plan on joining us for any or all of the following sessions. 
❖ 9th & 10th Grade (but open to any grade level) Wednesday, September 2 at 5:00PM  
❖ 11th & 12th Grade (but open to any grade level) Wednesday, September 2 at 6:00PM 

*Feel free to attend either or both meetings. We will have specific information for grade levels 
during the designated time indicated. 
 
What you can do now:  

1. Please register and create a PowerSchool account if you haven’t already. PowerSchool is 
our primary platform for sharing detailed information about your child and the most 
recent school updates. Here is the link to create an account or sign in: PowerSchool 
Login. You can also access this link via the PowerSchool tab on the school website 
(www.mvrhs.org). 
 

2. For more detailed information about our reopening plan—lessons learned from last 
spring, our guiding principles, specific constraints and concerns in developing our current 
model, information about in-person support, and our concerns surrounding students’ 
social and emotional health—please see the school’s formal presentation via Google 
Slides currently on the school website. 

 
There are still many details we need to work out in order for this plan to be successful. What we 
are sharing with you now does not include information about lunch distribution, testing if/when 
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it becomes available, extracurriculars, and the particulars of how to sign up to come to school. 
We ask for your patience as we take the next few weeks to thoughtfully work out the details and 
share them with you via email, video links, and direct outreach through your child’s classroom 
and mentor teachers.  
 
While this fall will not look like last fall, we remain committed to our core values of resilience, 
accountability, compassion, curiosity and community, as we strive to provide an educational 
experience that is both impactful and responsible to the health and safety concerns of students 
and staff. We appreciate and encourage ongoing collaboration as we work to meet these 
challenges.  
 
Be well, 
 
Sara Dingledy 
 
 
Topic: 9th & 10th Grade Information Session 
Time: Wed Sep 2, 2020 5pm – 6pm  
 
Join Zoom Meeting 
https://mvyps.zoom.us/j/86431762048?pwd=VlpYNTkrYmZOOEZ0TWcrTzZCQ2czQT09 
 
Meeting ID: 864 3176 2048 
Passcode: 275201 
 
One tap mobile 
+16465588656,,86431762048# US (New York) 
 
Dial by your location 
Find your local number: https://mvyps.zoom.us/u/kAKSEcmHc 
 
Topic: 11th & 12th Grades Information Session 

Time: Wed Sep 2, 2020 6pm – 7pm 
 
Join Zoom Meeting 
https://mvyps.zoom.us/j/83201692349?pwd=a3dpL2xheHo1b2hwa0o2VC92Qk15dz09 
 
Meeting ID: 832 0169 2349 
Passcode: 939952 
 
One tap mobile 
+13126266799,,83201692349# US (Chicago) 
 
Dial by your location 
      Find your local number: https://mvyps.zoom.us/u/kbl5VfXZrg 
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Caros pais e famílias, 
 
Bem-vindo ao ano escolar de 2020-2021. O que se segue nesta carta é uma visão geral do nosso 
plano de reabertura oficial, uma descrição de como será a instrução para seu filho, links para 
recursos e informações adicionais e um convite para se juntar a nós nas próximas sessões de 
informação, durante as quais você terá o oportunidade de fazer o acompanhamento com 
quaisquer perguntas que você ainda possa ter. Sabemos que isso não é fácil. Estamos aqui por 
você. 
 
Todos os alunos devem planejar o início do ano letivo para o dia 17 de setembro. 

Realizaremos aulas virtuais remotamente e ofereceremos suporte presencial até o final do 
primeiro trimestre, que será até o dia 10 de novembro. Depois disso, usaremos os seguintes 
fatores para determinar se devemos mudar para um modelo diferente: 

❖ Existem novos protocolos e regimes de teste que nos permitem estar totalmente em 
pessoa, sem a ameaça de interrupção ou segurança constante? 

❖ Existem dados específicos do aluno que nos levam a repensar o modelo atual? 
❖ É educacionalmente mais sensato estar em um modelo híbrido mais amplo? 
❖ O plano atual está funcionando para nossa comunidade escolar? 

Quando meu filho deve assistir às aulas? 
Convidamos você a dar uma olhada na programação remota abaixo, mas entenda que os horários 
de término e a sequência das aulas podem mudar ligeiramente ao longo do semestre devido a 
uma série de fatores e dependendo do que aprendermos sobre este modelo à medida que 
avançamos. 

Horarios segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

8:00 - 9:00 
(60 min) A H D E C 

9:05 - 10:05 
(60 min) D F B G B 

10:10- 11:10 
(60 min) E G C F H 

11:10-12:25 

Almoço / Pausa / Flex: os professores definirão 30 minutos de horário de 
expediente flexível dentro deste prazo para os alunos se inscreverem para suporte 
remoto ou (quando disponível) pessoalmente. Essas horas de expediente flexíveis 
serão ligeiramente escalonadas para maximizar a disponibilidade do professor. 

12:25 - 1:25 
(60 min) B D A H F 

1:30-2:30 (60 
min) C E MM A G 



 

* MM = Mentor segunda-feira (agora às quartas-feiras) 

Como será o ensino à distância para meu filho ao longo de uma semana? 

Cada uma das aulas do seu filho terá duração de uma hora, três vezes por semana. Embora as 
aulas sejam ministradas principalmente online por meio do Zoom, estamos trabalhando muito 
para criar instruções que possam ser ministradas e acessadas de maneiras alternativas. Os 
professores terão uma presença online (GSuites, PowerSchool, Nearpod, etc.) que irá agilizar as 
atribuições e procedimentos. Nosso objetivo é fornecer a você e seu filho um fluxo de 
comunicação eficiente e de fácil acesso. 
 
Uma nota sobre as instruções presenciais: 
Estaremos implementando oportunidades para que os alunos venham à escola em busca de apoio, 
um ambiente de aprendizagem mais estruturado e atividades de enriquecimento. Professores e 
alunos usarão o portal PowerSchool para agendar essas oportunidades. Ainda estamos 
trabalhando na logística, fique atento. 
 
Apoio contínuo para o seu filho: 
O professor mentor de seu filho - a quem eles costumam se referir como o professor do seu 
homeroom - ligará ou entrará em contato com sua família logo após o início do ano letivo. Além 
do apoio que seu filho receberá de seu orientador, os professores mentores servirão como um 
ponto de contato personalizado e contínuo com sua família e estarão disponíveis para oferecer 
recursos de apoio acadêmico, social e emocional conforme necessário. 
 
Próximas sessões de informação: 
❖ Por favor, planeje se juntar a nós para qualquer uma ou todas as seguintes sessões. 
❖ 9ª e 10ª séries (mas aberto a qualquer nível) quarta-feira, 2 de setembro às 5:00pm 
❖ 11º e 12º ano (mas aberto a qualquer nível) Quarta-feira, 2 de setembro às 6:00pm 

* Sinta-se à vontade para participar de uma ou ambas reuniões. Teremos informações específicas 
para os níveis de escolaridade durante o tempo designado indicado. 
 
O que você pode fazer agora:  

3. Registre-se e crie uma conta PowerSchool, caso ainda não o tenha feito. PowerSchool é 
nossa plataforma principal para compartilhar informações detalhadas sobre seu filho e as 
atualizações escolares mais recentes. Aqui está o link para criar uma conta ou fazer login: 
PowerSchool Login. Você também pode acessar este link através da guia PowerSchool 
no site da escola (www.mvrhs.org). 
 

4. Para obter informações mais detalhadas sobre nosso plano de reabertura - lições 
aprendidas na última primavera, nossos princípios, orientadores, restrições e 
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preocupações específicas no desenvolvimento de nosso modelo atual, informações sobre 
suporte pessoal e nossas preocupações em relação à saúde social e emocional dos alunos - 
consulte o apresentação formal da escola por meio do Google Slides, atualmente no site 
da escola. 
 

Ainda há muitos detalhes que precisamos resolver para que este plano seja bem-sucedido. O que 
estamos compartilhando com você agora não inclui informações sobre distribuição de almoço, 
teste se / quando estiver disponível, esportes / atividades extracurriculares e os detalhes de como 
se inscrever para vir à escola. Pedimos sua paciência enquanto levamos as próximas semanas 
para trabalhar os detalhes cuidadosamente e compartilhá-los com você por e-mail, links de vídeo 
e contato direto com a sala de aula do seu filho e professores mentores.  
 
Embora este outono não se pareça com o outono passado, continuamos comprometidos com 
nossos valores fundamentais de resiliência, responsabilidade, compaixão, curiosidade e 
comunidade, enquanto nos esforçamos para fornecer uma experiência educacional que seja 
impactante e responsável pelas preocupações de saúde e segurança dos alunos e funcionários. 
Agradecemos e encorajamos a colaboração contínua enquanto trabalhamos para enfrentar esses 
desafios. 
 
Se cuidem, 
 
Sara Dingledy 
 
 
Topic: 9th & 10th Grade Information Session 
Time: Wed Sep 2, 2020 5pm – 6pm  
 
Join Zoom Meeting 
https://mvyps.zoom.us/j/86431762048?pwd=VlpYNTkrYmZOOEZ0TWcrTzZCQ2czQT09 
 
Meeting ID: 864 3176 2048 
Passcode: 275201 
 
One tap mobile 
+16465588656,,86431762048# US (New York) 
 
Dial by your location 
Find your local number: https://mvyps.zoom.us/u/kAKSEcmHc 
 
Topic: 11th & 12th Grades Information Session 

Time: Wed Sep 2, 2020 6pm – 7pm 
 
Join Zoom Meeting 
https://mvyps.zoom.us/j/83201692349?pwd=a3dpL2xheHo1b2hwa0o2VC92Qk15dz09 
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Meeting ID: 832 0169 2349 
Passcode: 939952 
 
One tap mobile 
+13126266799,,83201692349# US (Chicago) 
 
Dial by your location 
      Find your local number: https://mvyps.zoom.us/u/kbl5VfXZrg 
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