
 

 

Michael F. Wallace Middle School 

May 15, 2020 UPDATE 

Good Evening Wallace Middle School Parents/Guardians: 
 
I hope this message continues to find you and your families in good health.  In an effort to keep you informed of the current happenings 
with school, I plan to send an update email every week on Fridays through the end of the school year.  We are facing many new 
challenges so I ask that you be patient and understand that we may not have an immediate answer to a question. 
 
Please be aware of the following updates.  Some information is repeated from last week, and some information is new: 
 
Teaching and Learning 
Teachers are using Google Classroom to facilitate teaching and learning.  Lessons and assignments are being continuously posted to 
these classrooms.  Please understand that teaching and learning is asynchronous, meaning that learning includes teacher to student 
and student to student interactions, but does not require teachers and students to be in the same place at the same time.  Waterbury 
Public Schools has created a website of helpful parent resources at 
https://sites.google.com/waterbury.k12.ct.us/wpsdistancelearning/parent-page?authuser=0.  
 
We do understand the complexities and challenges of balance life commitments among your child’s learning, and in many cases 
multiple children’s learning.  Please know that assignments may be completed flexibly during the day, allowing children to share a 
device if need be.  If special circumstances exist that are presenting barriers for your child, please do not hesitate to reach out to a staff 
member for help. 
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Google Meet Video-Conferencing 
Schools across the country are turning to video-conference platforms to keep staff connected to students and to one another. We are 
happy to announce this function has now been enabled and turned on for all Waterbury educators. This is an exciting opportunity for us 
to create a virtual space to connect with your children and to support them in clarifying Google Classroom work.  Teachers will begin to 
roll out Google Meet with students next week.  
 
How can a parent or guardian keep track of student work? 
A parent or guardian may receive email updates about student work via Classroom.  When a guardian accepts an invitation from a 
teacher, they get regular emails about their student’s work and classes. Your student’s teacher or the school administrator sends you 
the email invitation. After you accept the invitation, you get regular email summaries of your student’s work. 
A list of what the guardian summary includes: 

● Missing work—Work that’s late at the time the email was sent 
● Upcoming work—Work that’s due today and tomorrow (for daily emails) or work that’s due in the upcoming week (for weekly 

emails) 
● Class activity—Announcements, assignments, and questions recently posted by teachers 

Students can show their grades to their parents at home while logged in to their own accounts or Parents can use their student’s log in 
to view their grades. 
 
Technical Support 
If your child needs technical support, please email tech@waterbury.k12.ct.us.  In certain instances, the IT department may ask you to 
contact me to resolve the issue. 
 
Student Engagement & Grading 
As we continue with distance learning, student engagement will be marked for each course in PowerSchool on a weekly basis as 
Engaged (E), Somewhat Engaged (SE), or Disengaged (D).  It is important to monitor you child’s progress and encourage him/her to 
message the teacher if help is needed.  Grades for Quarters 3 and 4 will be marked as Pass or Incomplete.  We do realize that 
PowerSchool is not accessible at the moment, however. 
 
Mental Health 
These challenging times are strenuous.  Humans desire interpersonal interaction, and the pandemic has certainly been an obstacle to 
those interactions.  Please continue to monitor the physical and mental health and well-being of your families and children.  Please 
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encourage your child to reach out to their school counselor or administrator if need be, and please know that StayWell Health services 
are still available to you (Information is attached).  School counselor and administrator contact information is attached. 
 
Elective Course Selection for School Year 2020-2021 
Links to complete elective course selection continue to be available to current Grade 6 and 7 students in their Google Classrooms. 
Each student should complete the Google form only once.  The elective course request form is also available on our school website: 
www.waterbury.k12.ct.us/wms  
 
End of Year Activities 
With the closure of schools through the remainder of the school year, we are working to develop plans for a Grade 8 promotion 
celebration.  We are working to provide a yearbook for all Grade 8 students.  Grade 8 students will be able to submit candid photos for 
the yearbook through their Google Classrooms next week.  More details will follow soon. 
 
Student Belongings 
I expect guidance from the district soon regarding the pick up of student belongings from the school.  More details will follow soon. 
 
Wallace Main Office 
The Wallace Main Office is staffed on Mondays, Wednesdays, and Fridays, 9 am to 12 pm to answer phone calls.  If you need 
assistance, please call 203-574-8140 during these hours. 
 
Please feel free to email me if you have any questions and concerns. 
 
Stay safe and well, 
Mr. Balsamo 
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Buenas tardes padres / tutores de Wallace Middle School: 
 
Espero que este mensaje continúe encontrando a usted y a sus familias con buena salud. En un esfuerzo por mantenerlo informado 
sobre los acontecimientos actuales con la escuela, planeo enviar un correo electrónico de actualización cada semana los viernes hasta 
el final del año escolar. Nos enfrentamos a muchos desafíos nuevos, por lo que le pido que sea paciente y comprenda que es posible 
que no tengamos una respuesta inmediata a una pregunta. 
 
Tenga en cuenta las siguientes actualizaciones. Parte de la información se repite de la semana pasada, y otra información es nueva: 
 
Enseñando y aprendiendo 
Los maestros usan Google Classroom para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Las lecciones y tareas se publican continuamente 
en estas aulas. Por favor, comprenda que la enseñanza y el aprendizaje son asíncronos, lo que significa que el aprendizaje incluye 
interacciones de maestro a alumno y de alumno a alumno, pero no requiere que los maestros y los alumnos estén en el mismo lugar al 
mismo tiempo. Waterbury Public Schools ha creado un sitio web de recursos útiles para padres en 
https://sites.google.com/waterbury.k12.ct.us/wpsdistancelearning/parent-page?authuser=0.  
 
Entendemos las complejidades y los desafíos de equilibrar los compromisos de la vida entre el aprendizaje de su hijo y, en muchos 
casos, el aprendizaje de varios niños. Tenga en cuenta que las tareas se pueden completar de manera flexible durante el día, lo que 
permite a los niños compartir un dispositivo si es necesario. Si existen circunstancias especiales que presentan barreras para su hijo, 
no dude en comunicarse con un miembro del personal para obtener ayuda. 
 
Videoconferencia de Google Meet 
Las escuelas de todo el país están recurriendo a plataformas de videoconferencia para mantener al personal conectado con los 
estudiantes y entre ellos. Nos complace anunciar que esta función ahora se ha habilitado y activado para todos los educadores de 
Waterbury. Esta es una oportunidad emocionante para nosotros para crear un espacio virtual para conectarse con sus hijos y 
apoyarlos para aclarar el trabajo de Google Classroom. Los maestros comenzarán a implementar Google Meet con los estudiantes la 
próxima semana. 
 
¿Cómo puede un padre o tutor hacer un seguimiento del trabajo de los estudiantes? 
Un padre o tutor puede recibir actualizaciones por correo electrónico sobre el trabajo del alumno a través de Classroom. Cuando un 
tutor acepta una invitación de un maestro, recibe correos electrónicos regulares sobre el trabajo y las clases de sus alumnos. El 
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maestro de su estudiante o el administrador de la escuela le envía la invitación por correo electrónico. Después de aceptar la 
invitación, recibe resúmenes periódicos por correo electrónico del trabajo de su estudiante. 
Una lista de lo que incluye el resumen del tutor: 

● Falta de trabajo: trabajo que llega tarde cuando se envió el correo electrónico 
● Próximo trabajo: trabajo que vence hoy y mañana (para correos electrónicos diarios) o trabajo que vence la próxima semana 

(para correos electrónicos semanales) 
● Actividad de clase: anuncios, tareas y preguntas publicadas recientemente por los maestros. 

Los estudiantes pueden mostrar sus calificaciones a sus padres en casa mientras están conectados a sus propias cuentas o los 
padres pueden usar el inicio de sesión de sus estudiantes para ver sus calificaciones. 
 
Soporte técnico 
Si su hijo necesita asistencia técnica, envíe un correo electrónico a tech@waterbury.k12.ct.us.  En ciertos casos, el departamento de 
TI puede pedirle que se comunique conmigo para resolver el problema. 
 
Compromiso y calificación de estudiantes 
A medida que continuamos con el aprendizaje a distancia, la participación de los estudiantes se marcará semanalmente para cada 
curso en PowerSchool como Comprometido (E), Algo comprometido (SE) o Desactivado (D). Es importante monitorear el progreso de 
su hijo y alentarlo a enviarle un mensaje al maestro si necesita ayuda. Las calificaciones para los trimestres 3 y 4 se marcarán como 
Pase o Incompleto. Sin embargo, nos damos cuenta de que PowerSchool no es accesible en este momento. 
 
Salud mental 
Estos tiempos desafiantes son extenuantes. Los humanos desean la interacción interpersonal, y la pandemia ciertamente ha sido un 
obstáculo para esas interacciones. Continúe monitoreando la salud física y mental y el bienestar de sus familias e hijos. Anime a su 
hijo a comunicarse con el consejero o administrador de su escuela si es necesario, y sepa que los servicios de StayWell Health todavía 
están disponibles para usted (se adjunta información). Se adjunta la información de contacto del consejero escolar y el administrador. 
 
Selección de curso electivo para el año escolar 2020-2021 
Los enlaces para completar la selección de cursos electivos siguen estando disponibles para los estudiantes actuales de 6 ° y 7 ° 
grado en sus aulas de Google. Cada estudiante debe completar el formulario de Google solo una vez. El formulario de solicitud de 
curso electivo también está disponible en el sitio web de nuestra escuela: www.waterbury.k12.ct.us/wms  
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Actividades de fin de año 
Con el cierre de las escuelas durante el resto del año escolar, estamos trabajando para desarrollar planes para una celebración de 
promoción de grado 8. Estamos trabajando para proporcionar un anuario para todos los estudiantes de octavo grado. Los estudiantes 
de octavo grado podrán enviar fotos sinceras para el anuario a través de sus Aulas de Google la próxima semana. Más detalles 
seguirán pronto. 
 
Pertenencias estudiantiles 
Espero orientación del distrito pronto con respecto a la recogida de las pertenencias de los estudiantes de la escuela. Más detalles 
seguirán pronto. 
 
Oficina principal de Wallace 
La oficina principal de Wallace cuenta con personal los lunes, miércoles y viernes de 9 am a 12 pm para responder llamadas 
telefónicas. Si necesita ayuda, llame al 203-574-8140 durante este horario. 
 
No dude en enviarme un correo electrónico si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Mantente seguro y bien 
Señor Balsamo 
 
 
  

 



 

Prindërit / Kujdestarët e shkollës së mesme të mbremjes së mirë Wallace: 
 
Shpresoj që kjo mesazh të vazhdojë të gjejë ju dhe familjet tuaja në shëndet të mirë. Në përpjekje për t'ju mbajtur të informuar për 
ngjarjet aktuale me shkollën, kam në plan të dërgoj një email me azhurnim çdo javë të Premteve deri në fund të vitit shkollor. Ne po 
përballemi me shumë sfida të reja, kështu që unë kërkoj që të jeni të durueshëm dhe të kuptoni që mund të mos kemi një përgjigje të 
menjëhershme për një pyetje. 
 
Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm për azhurnimet e mëposhtme. Disa informacione përsëriten nga java e kaluar, dhe disa informacione 
janë të reja: 
 
Mësimdhënia dhe Mësimi 
Mësuesit po përdorin Google Classroom për të lehtësuar mësimin dhe mësimin. Mësimet dhe detyrat po postohen vazhdimisht në këto 
klasa. Ju lutemi kuptoni që mësimi dhe të mësuarit është asinkron, do të thotë që mësimi përfshin ndërveprimin e mësuesit te studenti 
dhe studenti me studentët, por nuk kërkon që mësuesit dhe studentët të jenë në të njëjtin vend në të njëjtën kohë. Shkollat Publike të 
Waterbury kanë krijuar një faqe interneti të burimeve të dobishme të prindërve në 
https://sites.google.com/waterbury.k12.ct.us/wpsdistancelearning/parent-page?authuser=0.  
 
Ne i kuptojmë kompleksitetet dhe sfidat e bilancit të angazhimeve të jetës midis të mësuarit të fëmijës suaj, dhe në shumë raste të 
mësuarit e shumë fëmijëve. Ju lutemi dini që detyrat mund të përfundojnë në mënyrë fleksibile gjatë ditës, duke i lejuar fëmijët të 
ndajnë një pajisje nëse është e nevojshme. Nëse ekzistojnë rrethana të veçanta që paraqesin pengesa për fëmijën tuaj, ju lutemi mos 
hezitoni t'i drejtoheni një anëtari të stafit për ndihmë. 
 
Takohen me Google-Video Konferenca 
Shkollat në të gjithë vendin po kthehen në platforma video-konferencë për ta mbajtur stafin të lidhur me studentët dhe njëri-tjetrin. Ne 
jemi të lumtur të njoftojmë se ky funksion tani është aktivizuar dhe aktivizuar për të gjithë arsimtarët e Waterbury. Kjo është një mundësi 
emocionuese për ne që të krijojmë një hapësirë virtuale për t'u lidhur me fëmijët tuaj dhe t'i mbështesim ata në sqarimin e punës së 
Google Classroom. Mësuesit do të fillojnë të përfundojnë Google Takimin me studentët javën e ardhshme. 
 
Si mundet që një prind ose kujdestar të mbajë gjurmët e punës së studentëve? 
Një prind ose kujdestar mund të marrë azhurnime me email në lidhje me punën e studentëve përmes Klasë. Kur një kujdestar pranon 
një ftesë nga një mësues, ata marrin email të rregullt në lidhje me punën dhe klasat e studentit të tyre. Mësuesi i studentit ose 
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administratori i shkollës ju dërgon ftesën me email. Pasi ta pranoni ftesën, merrni përmbledhje të rregullt me email për punën e 
studentit tuaj. 
 
Një listë e asaj që përfshin përmbledhja e kujdestarit: 

● Puna që mungon — Puna që është vonë në kohën kur u dërgua emaili 
● Puna e ardhshme — Puna që duhet të vijë sot dhe nesër (për postat elektronike ditore) ose punë që duhet të vijë në javën e 

ardhshme (për emailet javore) 
● Aktiviteti në klasë — Njoftime, detyra dhe pyetje të postuara së fundmi nga mësuesit 

Studentët mund të tregojnë notat e tyre tek prindërit e tyre në shtëpi ndërsa janë të regjistruar në llogaritë e tyre ose Prindërit mund të 
përdorin hyrjen e studentit të tyre për të parë notat e tyre. 
 
Mbeshtetje teknike 
Nëse fëmija juaj ka nevojë për mbështetje teknike, ju lutemi dërgoni me email tech@waterbury.k12.ct.us. Në raste të caktuara, 
departamenti i TI mund t'ju kërkojë të më kontaktoni për të zgjidhur çështjen. 
 
Angazhimi dhe klasifikimi i studentëve 
Ndërsa vazhdojmë me mësimin në distancë, angazhimi i studentëve do të shënohet për secilin kurs në PowerSchool çdo javë si 
Angazhuar (E), Disi i Angazhuar (SE), ose Disengaged (D). Shtë e rëndësishme të monitoroni përparimin e fëmijës suaj dhe ta 
inkurajoni atë / saj të mesojë mësuesin nëse nevojitet ndihmë. Notat për tremujorët 3 dhe 4 do të shënohen si Pass ose jo i plotë. Ne e 
kuptojmë që PowerSchool nuk është i arritshëm për momentin. 
 
Shendeti mendor 
Këto kohë sfiduese janë të vështira. Njerëzit dëshirojnë ndërveprim ndërnjerëzor, dhe pandemia ka qenë sigurisht një pengesë për ato 
ndërveprime. Ju lutemi vazhdoni të vëzhgoni shëndetin fizik dhe mendor dhe mirëqenien e familjeve dhe fëmijëve tuaj. Ju lutemi 
inkurajoni fëmijën tuaj që t'iu drejtohet këshilltarit ose administratorit të shkollës, nëse është e nevojshme, dhe ju lutemi dini që 
shërbimet shëndetësore të StayWell janë akoma në dispozicion për ju (Informacioni është bashkangjitur). Këshilltarët e shkollës dhe 
informacionet e kontaktit të administratorit janë bashkangjitur. 
 
Përzgjedhja e lëndëve zgjedhore për vitin shkollor 2020-2021 
Lidhjet për të përfunduar zgjedhjen e lëndëve zgjedhore vazhdojnë të jenë në dispozicion të studentëve aktualë të klasës 6 dhe 7 në 
Klasat e tyre të Google. Studentdo student duhet të plotësojë formularin Google vetëm një herë. Forma e kërkesës për lëndë zgjedhore 
është gjithashtu në dispozicion në faqen tonë të shkollës: www.waterbury.k12.ct.us/wms 

 



 

 
Aktivitetet e fundvitit 
Me mbylljen e shkollave gjatë pjesës tjetër të vitit shkollor, ne po punojmë për të hartuar plane për një festë promovimi të klasës 8. Ne 
jemi duke punuar për të siguruar një libër vjetor për të gjithë studentët e klasës 8. Studentët e klasës 8 do të jenë në gjendje të 
paraqesin foto të sinqerta për librin vjetor përmes Klasave të tyre të Google javën e ardhshme. Më shumë detaje do të pasojnë së 
shpejti. 
 
Bashkimet e studentëve 
Unë pres së shpejti udhëzime nga rrethi në lidhje me marrjen e sendeve të studentëve nga shkolla. Më shumë detaje do të pasojnë së 
shpejti. 
 
Zyra Kryesore Wallace 
Zyra kryesore e Wallace është e punësuar të hënën, të mërkurën dhe të premten, nga 9 e mëngjesit deri në 12 të mëngjesit për t'iu 
përgjigjur thirrjeve telefonike. Nëse keni nevojë për ndihmë, ju lutemi telefononi 203-574-8140 gjatë këtyre orëve. 
 
Ju lutem mos ngurroni të më dërgoni me email nëse keni ndonjë pyetje dhe shqetësim. 
 
Qëndroni të sigurt dhe mirë, 
Z. Balsamo 
 
 

 


