
 

 

13 April 2020 
 
 

Yang terhormat keluarga Dover School, 
 

Dover School telah ditutup selama empat minggu karena pandemi COVID-19. Dalam kesempatan ini, Saya 
mengapresiasi keluarga Dover untuk beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran jarak jauh. Hal ini 
merupakan periode pembelajaran cepat bagi para guru, orang tua/wali, dan siswa. Selama periode yang 
diperpanjang ini, kita semua terus bertumbuh saat belajar dan menyesuaikan diri. Kemampuan Anda untuk 
bertahan sangat luar biasa. 

 
Saya ingin memberitahukan berita ini dengan Anda: 

▪ Komisaris Pendidikan telah memberitahu Kepala Bagian bahwa Gubernur dapat memutuskan pada 17 
April apakah pembelajaran jarak jauh akan diperpanjang setelah 4 Mei. 

▪ Tidak akan ada sekolah pada hari Jumat, 24 April, dan Senin, 27 April (ini adalah tanggal Liburan Musim Semi 
yang dimodifikasi). 

▪ Hari terakhir sekolah bagi siswa adalah Jumat, 5 Juni. 

▪ Program distribusi makanan terus terbuka untuk semua siswa di Distrik Sekolah Dover. Mulai hari Senin, 6 
April, pembagian makanan dilakukan berdasarkan 3 hari jadwal distribusi: setiap hari Senin, Rabu, dan 
Jumat. Pada hari Senin dan Rabu, makanan untuk dua hari makan akan dibagikan, dan pada hari Jumat, 
sarapan dan makan siang akan dibagikan. Tempat pembagian tetap sama dan makanan akan tersedia 
pukul 9.45-10.45 pagi. 

▪ Distrik memiliki Chromebook dalam jumlah terbatas. Putaran pertama distribusi Chromebook adalah 
kepada siswa sekolah menengah atas kami yang tidak memiliki perangkat. Kepala sekolah sekolah dasar 
dan menengah telah mengidentifikasi siswa tanpa perangkat dan sedang dalam proses mendistribusikan 
perangkat kepada keluarga yang diidentifikasi. Jika Anda tidak memiliki perangkat, dan Anda yakin tidak 
ada dalam daftar, hubungi kepala sekolah siswa Anda. 

▪ Penting bagi Anda untuk terus menjaga koneksi sosial. Media sosial dapat digunakan untuk mencapai 
koneksi sosial secara positif. Jika Anda memerlukan bantuan tambahan untuk mendukung pola pikir yang 
sehat selama pandemi COVID-19, lihat sumber daya komunitas yang dapat membantu Anda atau kirim 
surel kepada konselor bimbingan anak Anda untuk mendapatkan sumber daya. CATATAN: Terlampir 
informasi tambahan pada pembaruan - Mendukung Kesejahteraan Anak dan Keluarga selama Keadaan 
Darurat COVID-19. 

▪ Jika Anda memiliki umpan balik dan/atau saran, diskusikan dengan kepala sekolah anak Anda. 

▪ Sumber daya untuk Anda – 7 Tips dari Larry Ferlazzo untuk Orang Tua Mendukung Pembelajaran Jarak 
Jauh - https://youtu.be/Srx1VX2daFI 
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PEMBARUAN DARI DOVER HIGH SCHOOL 
 

Dover High School akan terus mengikuti Jadwal Hijau dan Putih. Jadwal di bawah ini menunjukkan penanganan 
hari libur tanggal 24 April dan 27 April. 

 
Minggu 13 April - Senin/Hijau, Selasa/Putih, Rabu/Hijau, Kamis/Putih, Jumat/Jam Kerja  

Minggu 20 April - Senin/Hijau, Selasa/Putih, Rabu/Hijau, Kamis/Putih, Jumat/Tidak Ada Sekolah 

Minggu 27 April - Senin/Tidak Ada Sekolah, Selasa/Hijau, Rabu/Putih, Kamis/Hijau, Jumat/Putih 

Laporan kemajuan akan diposting pada hari Rabu, 15 April, yang akan memberikan informasi kepada keluarga 
mengenai kemajuan akademik siswa mereka sampai akhir Kuartal Ketiga. Keputusan untuk menilai kelas tahun 
ini dengan laporan kemajuan adalah bagian dari transisi ke pembelajaran jarak jauh. 

 
PEMBARUAN DARI KELAS K-8 

 
Kelas K-8 tetap pada jadwal dengan informasi yang telah diberikan di hari Jumat, 3 April. Berikut ini adalah 
Harapan Keluarga Pembelajaran Jarak Jauh: 

▪ Pembelajaran akan memfokuskan siswa pada Membaca, Menulis, Menciptakan, Berbicara, 
Mendengarkan, Berpikir, dan Pemecahan Masalah. 

▪ Setiap pembelajaran baru hanya akan fokus pada keterampilan dan konsep penting yang dibutuhkan 
siswa - berdasarkan pekerjaan dan umpan balik guru mereka. 

▪ Pembelajaran baru akan diberikan bertahap kepada siswa, agar keluarga dan siswa tidak kewalahan. 

▪ Guru akan terus mengajarkan ekspektasi pembelajaran jarak jauh - seperti etiket teknologi. 

▪ Anjurkan anak Anda untuk mengirimkan pekerjaan untuk umpan balik guru. Hal ini memungkinkan 
guru untuk fokus pada keterampilan yang dikuasai siswa dan yang membutuhkan lebih banyak 
dukungan. 

▪ Guru akan terus memberikan opsi teknis dan nonteknis di daftar. 

▪ Tidak ada dokumen/paket yang dapat dibawa pulang untuk siswa karena ada kemungkinan penularan 
dari penanganan fisik. 

▪ Tidak akan ada penilaian di kelas K-8 selama waktu pembelajaran jarak jauh ini. Fokus pembelajaran 
akan didasarkan pada umpan balik yang diberikan kepada siswa. 

 
BEBERAPA SUMBER DAYA UNTUK KELUARGA - Sumber daya untuk keluarga yang dapat Anda gunakan untuk 
memperluas kesempatan belajar: 

➢ YAYASAN JAMES DYSON: https://www.jamesdysonfoundation.com/ 

➢ PELUANG KABUR: 
 

Ruang Melarikan Diri Digital Sherlock Holmes 

 ht tps:/ /doc s.g oog le .c om /…/ 1FA IpQ LSd94Ddfm xEJ MTm lNA …/vi e wf or m  
 

Lari dari Dongeng:  Bagian 1 

 ht tps:/ /doc s.g oog le .c om /…/ 1FA IpQLSe1xF-PUP O xGO 0lo… / viewf orm…  
 

Marvel's Avengers: Kabur dari Hydra Base! 

 ht tps:/ /doc s.g oog le .c om /…/ 1FA IpQ LSdXe CKJ N6f BV-o25…/ vi ewf orm…  

https://www.jamesdysonfoundation.com/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXeCKJN6fBV-o25x_C1srOMfOqjzmmzSuhy5npJuHXnThcMA/viewform?fbclid=IwAR3nUiit65RqjH-0ggU8bT_ELFYiaJx8jJm_8IdB3btfus9jJZ-uJb5mnTk


Kabur dari Star Killer Base! (Star Wars) 

https://docs.google .c om /…/ 1FA IpQ LSdg QSe 3c oQ 5g a 8wY 3…/ vi e wf orm  
 

Menyelamatkan Pikachu 

 ht tps:/ /doc s.g oog le .c om /…/ 1FA IpQ LSc nT 1OHSZa sKXMP lu…/ vi e wf orm  
 

Pelarian Cinderella 

https:/ /doc s.g oog le .c om /…/ 1FA IpQ LSf X4nFPt04K7e P ZY E…/ vie wf orm  
 

Petualangan Mata-Mata Baru 

 ht tps:/ /doc s.g oog le .c om /…/ 1FA IpQ LSde lL0P KnO dBc 0v3k…/ vie wf orm   

 

➢ UNTUK PERTAMA KALINYA:  
 

Teater tertua di Amerika - menampilkan permainan dunia maya langsung yang berjudul, "Finding Our Focus" 
 

Detail 

• Tiga penampilan pada tanggal 17 April 
• Klik 11-12 pagi, 2-3 siang, atau 7-8 malam Waktu Standar Timur (EST) (Kata sandinya ‘walnut’) 
• GRATIS untuk guru dan keluarga (tonton bersama siswa & anak-anak Anda) 
• SEL & Kesehatan Mental (Pertanyaan Diskusi untuk Guru/Orang Tua) 

 
Latar Belakang 
Pandemi yang mengubah dunia melahirkan pergeseran radikal ke instruksi virtual, mendorong siswa dan 
guru hingga batas mereka. Lihat bagaimana kelas virtual menangani kehidupan di waktu pembelajaran 
jarak jauh ini. Riwayat hidup aktor dan penulis. 

 

Jadilah Bagian dari Gerakan 
Ini adalah pengalaman interaktif tempat Anda dapat memutuskan akhir cerita dan berbagai hal lain. Diskusi 
yang dimoderatori oleh panel psikolog, guru pendidik, dan tamu istimewa untuk mengikuti pertunjukan. 

 
Tempat terbatas, jadi daftar sekarang dan jangan lewatkan. 11-12 pagi, 2-3 siang, atau 7-8 malam Waktu 
Standar Timur (EST). Versi  arsip tersedia pada tanggal 18 April 

 

Sepanjang masa kecil saya, saya diajari oleh orang tua saya bahwa ketika Anda dihadapkan pada masa-masa 
yang sulit dan menantang, Anda selalu berharap dan memiliki kepercayaan. Memiliki harapan dapat 
membantu kita melihat hal baik dan positif yang ada di sekitar kita setiap hari. Tindakan kebaikan sederhana 
dan kecil dapat menghilangkan kegelapan saat itu. Saat Anda menavigasi minggu-minggu yang akan datang, 
saya mendorong Anda untuk menemukan hal-hal kecil namun penting yang terjadi, dan meluangkan waktu 
untuk melakukan tindakan kebaikan sederhana. Saya percaya Anda akan menjadi semangat dan menemukan 
cara untuk memiliki harapan. 

 
Dengan hormat, 

William R. Harbron 

William R. Harbron, Ed.D.  

Pengelola Sekolah 
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