Agustus 6, 2020

Orangtua dan wali yang terhormat,
Hampir dua minggu yang lalu, saya menulis untuk menyediakan informasi
untuk anda tentang rencana kita untuk jadwal tahun akademik 2020-2021.
Karena berita kesehatan masyarakat dan panduan COVID-19 telah berubah
secara berkala, kami mensurvei ulang anda dan staf kami untuk memahami
preferensi komunitas kami terkait rencana pembukaan kembali kami.
Pendapat yang kami dapatkan dari anda dan staf kami sangat penting dalam
membantu kami menyeimbangkan masalah kesehatan dan keselamatan serta
misi kami yang lebih luas untuk mendidik siswa kami. Kami juga meninjau
data kesehatan masyarakat dan pernyataan pejabat untuk menginformasikan
perencanaan kami. Kami terus mengawasi lingkungan dimana sekolah kami
berada. Mengenai pembukaan kembali sekolah di daerah mana pun, the
Children’s Hospital of Philadelphia merekomendasikan pedoman berikut:
● Lebih dari 9% COVID-19 kasus positif: pertimbangakan hanya model
sekolah virtual
● Antara 5-9% kasus positif: evaluasi data dan pertimbangkan
rekomendasi dari pakar kesehatan setempat
● Kurang dari 5% kasus positif dan bukti berkelanjutan dari jumlah
kasus yang menurun: sekolah dapat mempertimbangkan untuk
membuka kembali pengajaran secara langsung.
Saat ini berdasarkan data terakhir, kami telah diberitahu oleh para ahli
medis dan kesehatan masyarakat bahwa sekolah mempertimbangkan
untuk membuka kembali dengan model virtual penuh untuk saat ini.
Ahli juga rekomendasikan kami untuk terus memantau data kesehatan
masyarakat, untuk mempertimbangkan kembali ke instruksi per-orang dalam
kondisi yang resiko penularannya lebih minimal. Untuk tujuan ini, kami telah
membuat dua keputusan penting untuk memulai tahun akademik 20202021:
● Kami akan membuka sekolah kami dalam model virtual penuh
sampai September
● Instruksi akan dimulai meskipun pelajaran khusus akan dimulai
untuk siswa pada hari Selasa, 8 September 2020
Kami tahu bahwa pendidikan berkualitas tinggi untuk anak anda adalah
prioritas utama anda. Kami berkomitmen untuk menyediakan model
instruksi virtual yang teliti dan kami akan berkonsentrasi pada interaksi guru
yang bermakna dan konsistensi harian yang lebih baik daripada yang dialami
di musim semi. Program virtual kami di musim gugur ini akan mengikuti
seperti hari sekolah biasa. Lihat kebawah untuk informasi lebih lanjut.
Kembali ke instruksi per-orang:
Kami akan memantau dengan cermat pola kesehatan setempat, terus
berkonsultasi dengan pejabat kesehatan setempat, dan mengevaluasi
efektivitas pembukaan kembali sekolah di seluruh wilayah dan negara.
Begitu data dengan jelas memberitahu kita bahwa sekolah dapat dibuka
dengan aman, kami akan mempertimbangkan model kombinasi instruksi
virtual dan per-orang- tetapi hanya setelah September. Model virtual
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sepenuhnya akan terus menjadi pilihan bagi siswa kami saat kami kembali ke
model sekolah hybrid. Harap diingat seberapa sering situasi akan berubah,
dan kami harus terus menyesuaikannya. Kami berkomitmen untuk
mengkomunikasikan setiap perubahan dalam model kami setidaknya 2
minggu sebelum beralih ke model hibrida dengan segala jenis instruksi perorang.
Hal Keuangan
Mengingat dampak ekonomi dari pandemi, kami memahami bahwa
pengembalian pajak tahun 2019 anda mungkin tidak menunjukan
kemampuan anda untuk membayar bagian dari uang sekolah anda hari ini.
Jika anda yakin ini masalahnya, silahkan hubungi manajer pendaftaran dan
biaya sekolah anda. Tim kami berkomitmen untuk bekerjasama dengan anda
untuk memastikan bahwa anda tidak diminta untuk membayar lebih dari
yang anda mampu.
Sebagai tambahan, untuk siapa saja yang memerlukan, kami memperpanjang
batas waktu pembayaran untuk Agustus 28, 2020; biaya keterlambatan untuk
batas waktu ini tidak akan dibebankan. Kami juga melihat bahwa banyak
keluarga yang belum menyelesaikan formulir bantuan keuangan mereka. Jika
kami tidak mendapatkan informasi dari anda, kami tidak bisa menghitung
biaya yang sesuai untuk dibebankan. Jika anda memerlukan bantuan untuk
menyelesaikan pengisian dokumen ini, silahkan menghubungi manajer
pendaftaran sekolah dan biaya.
Langkah selanjutnya
Dalam beberapa hari mendatang, kami akan akan berbagi beberapa detail
lebih lanjut tentang aspek utama perencanaan kami, termasuk panduan
terperinci tentang model pembelajaran kami, serta informasi tentang
distribusi cheromebook dan dukungan teknologi (lihat di bawah), distribusi
makanan untuk siswa, dan peningkatan fasilitas. Selain itu, bagian
pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) akan ditambahkan ke situs web
kembali ke sekolah kami, yang akan sering diperbarui.
Pada hari Selasa, 18 Agustus pukul 6:30-8:00 malam, saya akan
mengadakan pertemuan di Zoom, bekerja sama dengan tim eksekutif kami.
Anda dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan chatbox,
moderator akan membagikannya dengan anggota panel dari tanggapan
mereka. Jika tidak, ada cukup waktu untuk menjawab pertanyaan semua
orang, kami akan menambahkan tanggapan untuk pertanyaan paling umum
di halaman FAQ kami. Petunjuk untuk bergabung dengan pertemuan virtual
akan dikirim melalui email pada hari Senin, 17 Agustus.
Terima kasih atas kelanjutan kerjasama anda saat kami memajukan rencana
pembukaan kembali yang memaksimalkan pembelajaran bagi siswa kami,
melindungi kesehatan dan kesejahteraan staf dan siswa kami, serta
memastikan keamanan bagi setiap orang.
Salam, Bruce Robinson
President dan CEO Independence Mission Schools
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Catatan Tambahan tentang Model Virtual kami
Instruksi awalnya dijadwalkan untuk dimulai pada hari Senin, 31 Agustus
2020. Namun, menunda awal tahun satu minggu memberi guru kami waktu
untuk persiapan ekstra. Kami yakin bahwa perencanaan tambahan ini akan
secara signifikan meningkatkan kualitas pengajaran yang dapat kami
tawarkan pada hari pertama sekolah. Siswa tidak akan kehilangan waktu
pembelajaran karena tanggal mulai yang tertunda ini. Kami telah
menemukan waktu tambahan untuk persiapan tanpa mengorbankan waktu
pembelajaran.
Kami bangga dengan tanggapan komunitas kami terhadap pandemi musim
semi lalu. Kami berhasil melanjutkan pengajaran untuk semua siswa,
meskipun situasi berubah dengan cepat dan kebingungan selama waktu itu.
Ini melibatkan kemitraan erat dengan anda. Kami juga tahu bahwa dengan
lebih banyak persiapan dan sumber daya tambahan kami dapat melakukan
lebih baik, dan kami sangat berkomitmen untuk melakukannya.
Siswa kami, Pre-K hingga kelas 8, akan terlibat dalam pembelajaran virtual
selama lima hari per minggu. Model virtual kami untuk tahun ajaran baru ini
akan menyertakan perubahan signifikan dari program pembelajaran jarak
jauh yang diterapkan musim semi lalu. Kami yakin siswa dan keluarga kami
akan menemukan bahwa pengalaman ini mencerminkan pendidikan
berkualitas tinggi di IMS yang dihargai di seluruh komunitas kami.
Semua instruksi akan mengikuti pengharapan khusus di bawah program
kurikulum kami yang ketat, dan pelajaran akan diajarkan oleh guru kami
yang luar biasa. Kami berkomitmen dalam sumber daya sehingga para guru
akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk terlibat, dan mempelajari
praktik terbaik dari, para pemimpin kami dan satu sama lain.
Sementara dalam pembelajaran virtual, siswa akan mengikuti jadwal harian,
mirip dengan hari sekolah tatap muka biasa. Kehadiran akan dilacak. Jadwal
ini akan memasukkan kelas ‘inti’ dalam membaca/keaksaraan matematika,
dan agama, serta pengajaran yang sesuai dengan kelas dalam bidang khusus
(Seni, musik, teknologi, PE), pelajaran sosial, dan sains.
Siswa akan melihat masing-masing guru mereka untuk belajar waktu saat itu
juga (atau langsung) lima hari seminggu untuk membaca/keaksaraan.
Mereka juga akan bertemu dengan guru mereka selama empat hari per
minggu untuk mata pelajaran matematika dan beberapa hari dalam seminggu
untuk mata pelajaran lainnya. Seperti halnya pembelajaran per-orang, siswa
juga akan diarahkan untuk menyelesaikan kerja secara mandiri dan
kelompok kecil. Kegiatan ini akan terjadi melalui perpaduan antara instruksi
langsung dan waktu berpikir sendiri.
Kami ingin siswa terlibat dengan guru mereka secara teratur, tetapi kami
juga ingin mereka memiliki kesempatan yang sehat untuk tidak terikat diri
dan bekerja sendiri. Oleh karena itu, jumlah pengajaran langsung akan
bervariasi, tergantung pada tingkat kelas siswa, tujuan pelajaran, dan
kebutuhan siswa.
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Selama periode waktu berpikir mandiri, guru akan memberikan tugas atau
kegiatan untuk diselesaikan siswa, yang kemudian akan mereka ulas dan
diskusikan dengan teman sekelas dengan cara yang sesuai dengan kelas. Guru
juga dapat bekerja dengan siswa secara individu selama periode waktu
berpikir, atau dalam kelompok kecil, sesuai situasi.
Kami berinvestasi dalam perangkat lunak terkini dan pelatihan tambahan
bagi para guru untuk menjadikan pengalaman belajar ini se-interaktif
mungkin. Ini termasuk merampingkan jumlah akun dan kata sandi yang
dibutuhkan.
Sekali lagi, kami tidak ingin, juga tidak sehat, bagi siswa untuk duduk di
depan layar komputer sepanjang hari. Meskipun demikian, kami juga
menyadari bahwa siswa yang lebih muda mungkin memerlukan dukungan
langsung dari guru atau staf pendukung sekolah lainnya karena mereka tidak
dapat bekerja secara mandiri seperti siswa yang lebih tua. Untuk siswa ini,
waktu tambahan dengan guru mereka atau anggota staf pendukung
pembelajaran diperlukan.
Pembaruan Teknologi Pendidikan
Musim panas ini, kami telah bekerja keras untuk memperoleh cukup
komputer chromebook untuk setiap siswa yang belum memiliki akses ke
komputer tersebut. Dalam survei terbaru kami, beberapa keluarga telah
memberitahu kami bahwa komputer pribadi telah tersedia untuk digunakan
siswa dirumah. Bagus!
Namun untuk setiap siswa yang membutuhkannya, kami akan
mendistribusikan chromebook, sebagai perangkat yang dipinjamkan untuk
tahun akademik 2020-2021. Ini akan terjadi pada atau mendekati awal
periode sekolah virtual. Kami juga telah bekerja sama dengan kota
Philadelphia untuk memastikan semua keluarga memiliki akses internet yang
memadai. Anda mungkin telah melihat pengumuman oleh mitra kami pada 6
agustus dan akan segera membagikan lebih banyak informasi tentang
peluang ini.
Layanan Tambahan untuk siswa dan keluarga
Kami akan terus menawarkan berbagai layanan dukungan kepada siswa dan
keluarga. Untuk tujuan ini, kami telah meningkatkan jumlah staf sambungan
keluarga di sekolah kami sebagai sumber daya tambahan. Kami juga akan
terus menawarkan pelajaran pembelajaran sosio-emosional dan penyuluhan
kelompok kecil melalui kemitraan kami Elwyn. Layanan intervensi membaca
juga akan tersedia bagi siswa untuk memenuhi syarat, setiap sekolah
memiliki guru intervensi membaca. Kami terus menjajaki layanan tambahan
yang dapat kami tawarkan agar kebutuhan belajar semua siswa terpenuhi.
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