
What Parents Need to Know 

Face to Face 

 Fact Sheet Ed White Elementary 

 

Daily 

• Students should wear their face covering/ mask to school 

daily. 

• If students do not have a mask, a mask may be provided for your child daily. 

• All students should bring a backpack.  The backpack is for: 

o A plastic bag with your child’s own sanitizer, and extra mask and Lysol wipes. 

o HISD laptops/IPADS fully charged with the chargers daily. 

o Personal water bottles. Water fountains will not be available at this time. 

• Label all personal items, brought to school (computer/chargers/water bottles). 

 

Updated Policy 

• There will be several entry points for your child to enter the building at arrival. 

• Verify, prior to the first day, your children’s entry point. Parents must drop their students 

off by the gate. 

• Students have flexibility in their uniforms. We encourage solid basic colored collared 

shirts and pants.  Girls can wear skirts, or dresses below the knees (leggings may only be 

worn under skirts and dresses). 

• Students should not wear jewelry or any clothing that may be a distraction to learning. 

• The school day is over at 3:00 p.m. each day. Make plans to pick your child up on time. 

This year we will be implementing a late fee that will be charged to all parents whose 

child has not been picked up by 4:00 p.m. 

• Please inform the school if your HISD issued laptop/IPAD is damaged or lost.  You will 

be required to return the device at the end of the year.  Unreported damaged or lost 

devices will incur a lost or damaged fee. 

• Parents will not allow to sign out their children after 2:30 PM. 

• Parents will not be allowed to drop off lunch to students during student lunch time. If 

your student does not eat in the cafeteria, Student must bring lunch with them in the 

morning. 

• Recess will be in the classroom until it is determined safe to expand recess to other parts 

of the school. 

 

     Remember: 

• On days that the teacher may be absent, please ensure that your child is completing his 

online assignments.  

• All assignments should be uploaded to the HUB daily by 11:59 PM for your child to 

receive full credit. 

• At this time, the campus cannot allow visitors to visit the classrooms. Parents will be 

updated with procedure changes. 

 

 

 



 

Lo que los Padres Deben Saber 

Clases en Persona 

Primaria Ed White 

 

 

Diario 

· Los estudiantes deben usar su mascarilla / cubierta facial a la escuela 

todos los días. 

· Si los estudiantes no tienen una máscara, se le puede proporcionar una máscara a su hijo. 

· Todos los estudiantes deben traer una mochila. La mochila es para: 

o Una bolsa de plástico con el desinfectante de su hijo, mascarilla adicional y toallitas Lysol. 

o Laptops / Ipads de HISD completamente cargados con los cargadores todos los días. 

o Botellas de agua personales. Las fuentes de agua no estarán disponibles en este momento. 

· Etiquete todos los artículos personales que se traen a la escuela (computadora / cargadores / 

botellas de agua). 

Política actualizada 

· Habrá varios puntos de entrada para que su hijo ingrese al edificio al llegar. 

· Verifique, antes del primer día, el punto de entrada de sus hijos. Los padres deben dejar a sus 

estudiantes cerca de la puerta. 

· Los estudiantes tienen flexibilidad en sus uniformes. Recomendamos camisas con cuello de 

colores básicos sólidos pantalones, faldas o vestidos las niñas (las mallas solo se pueden usar 

debajo de las faldas y los vestidos). 

· Los estudiantes no deben usar joyas ni ropa que pueda distraer el aprendizaje. 

· El día escolar termina a las 3:00 p.m. cada día. Haga planes para recoger a su hijo a tiempo.    

Este año implementaremos una tarifa por demora que se cobrará a todos los padres cuyo hijo no 

haya sido recogido a las 4:00 p.m. 

· Por favor informe a la escuela si su computadora portátil / iPad de HISD se daña o se pierde. Se 

le pedirá que devuelva el dispositivo al final del año. Los dispositivos dañados o perdidos no 

reportados incurrirán en un cargo por pérdida o daño. 

• Los padres no permitirán sacar a sus hijos de la escuela para citas después de las 2:30 p.m. 

• Los padres no podrán dejar el almuerzo a los estudiantes. Si no desea el almuerzo de la 

cafeteria, deve traer el suyo en la mochila. 

· El recreo será en el salón de clases hasta que se determine que es seguro expandir el recreo a 

otras partes de la escuela. 

Recuerda: 

· En los días en que el maestro puede estar ausente, asegúrese de que su hijo esté completando 

sus tareas en línea. 

· Todas las tareas deben subirse al HUB diariamente antes de las 11:59 para que su hijo reciba 

crédito completo. 

· En este momento, la escuela no permitira visitantes en las aulas. Se actualizará a los padres 

cualquier cambio en el procedimiento. 



Ed White Elementary 父母需要知道的  

  

日常 

• 学生每天应戴面罩/口罩上学。 

• 如果学生没有口罩，则可能每天为您的孩子给口罩。 

• 所有学生都应该带一个背包。背包用于： 

o装有您孩子自己的消毒剂的塑料袋，以及额外的口罩和Lysol湿巾。 

oHISD 电脑/ IPADS 充电器。 

o单人水壶。饮水机目前无法使用。 

• 请在所有物品上写下您的儿童 名字 (电脑/水瓶） 

 

 

更新规则 

 

• 您的孩子将有五个入口进入学校 

• 在第一天之前，验证孩子的入口点。。父母不能和學生一起進入大門 

• 我们建议使用纯色衬衫和裤子。只要裙子在膝盖以下，就允许女孩穿裙子。连裤袜

只能穿在裙子和连衣裙下面） 

• 学生不应佩戴珠宝或任何可能干扰学习的衣服。 

• 下课时间是下午3:00 PM。每天。制定 准时接孩子。今年，我们将对所有在下午 

4:00 PM 之前未接孩子的父母收取费用. 

• 如果您的HISD 电脑/ IPAD已损坏或丢失，请通知学校。您将需要在年末退还HISD 

电脑。未报告的损坏或丢失的HISD 电脑,需要付费. 

• •下午2:30以后，父母不允许带孩子离开学校去 

• 不允许父母在学生午餐时间为学生送午餐。如果您的学生 用餐, 学生必须在早晨带

午餐来学校. 

• 休息将在教室中，直到学校确定可以将到学校其他部分的安全为止. 

记得 

• 在教师缺席的日子里，请确保您的孩子正在完成完成作业 

• 所有作业应每天在11:59之前上传到HUB，以便您的孩子获得全部学分。 

• 学校不允许访客参观教室。如果程序更改，我们将通知家长 



Những Điều Cha Mẹ Cần Biết Về Cách Học Mặt Đối Mặt  

Thông Tin 

 Ed White Trường Tiểu Học 

Hằng ngày 

• Học sinh nên đeo khăn / khẩu trang đến trường hàng ngày. 

• Nếu học sinh không có khẩu trang, có thể cung cấp khẩu trang cho con bạn hàng ngày. 

      • Tất cả học sinh nên mang theo ba lô. Ba lô dành cho: 

o Một túi nhựa đựng dung dịch vệ sinh riêng của con bạn, thêm khẩu trang và khăn lau    

Lysol. 

o Máy tính xách tay HISD / IPADS được sạc đầy bằng bộ sạc hàng ngày. 

o Bình nước cá nhân. Đài phun nước sẽ không sử dụng vào lúc này. 

• Dán nhãn tất cả các vật dụng cá nhân, được mang đến trường (máy tính / bộ sạc / máy nước 

Chính sách cập nhật 

• Sẽ có một số lối vào để con bạn vào tòa nhà khi đến. 

•  Xác minh, trước ngày đầu tiên, điểm vào của con bạn. 

•  Học sinh có thể mặc quần áo tuỳ sở thích  của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên mặc áo sơ 

mi và quần đồng màu. Các cô gái được phép mặc váy miễn là nó dài dưới đầu gối. (Chỉ có 

thể mặc quần legging dưới váy và áo dài). 

•  Học sinh không nên đeo đồ trang sức hoặc bất kỳ quần áo nào có thể làm mất tập trung cho 

việc học. 

• Ngày học kết thúc lúc 3:00 chiều. mỗi ngày. Lên kế hoạch đưa đón con bạn đúng giờ. Năm 

nay, chúng tôi sẽ thực hiện một khoản phí phải trả, cho tất cả các phụ huynh  nếu chưa đón 

con trước 4 giờ chiều. 

•  Vui lòng thông báo cho trường nếu máy tính xách tay / IPAD do HISD cung  cấp cho bạn 

mà bị hỏng hoặc bị mất. Bạn sẽ được yêu cầu trả lại thiết bị vào cuối năm. Các thiết bị, bị hư 

hỏng hoặc mất mát mà không được báo cáo cho trường sẽ phải chịu một khoản phí cho sự bị 

mất hoặc hư hỏng. 

• Phụ huynh sẽ không được phép đưa đồ ăn tới  cho học sinh trong giờ ăn trưa học sinh  . Nếu 

học sinh của bạn không ăn trong căng tin, Học sinh phải mang theo bữa trưa vào buổi sáng. 

• Giờ giải lao sẽ ở trong lớp học cho đến khi được xác định là an toàn để mở rộng giờ giải lao 

sang các phần khác của trường. 

 Nhớ sự kiện sau đây: 

• Vào những ngày mà giáo viên có thể vắng mặt, phụ huynh hãy bảo đảm rằng con bạn đã 

hoàn thành các bài tập trên mạng của mình. 

• Tất cả các bài tập phải được tải lên HUB hàng ngày trước 11:59 tối để con bạn nhận được 

điểm đầy đủ. 

• Tại thời điểm này, nhà trường không thể cho phép các phụ huynh đến thăm lớp học. Phụ 

huynh sẽ được cập nhật những thay đổi về sự kiện của nhà trường. 

 

 

 

 

 



What Parents Need to Know 

Virtual 

 Fact Sheet Ed White Elementary 

 

 

• Certified teachers will continue to provide instruction. Students who are attending classes 

with their assigned teachers will need to follow their teacher schedule. 

• Student must participate in daily learning activities and have proof of participation 

• Parents will communicate with teacher when student needs additional learning support 

• Progress is based on completed and submitted assignments 

• Students must be present at least 90% of the time to receive credit/be promoted 

o Present if student submitted HUB assignment 

o Present if student participate in TEAMS lesson 

o Present if assignment submitted to teacher via email, phone, photos, etc.  

• All grades will count toward the average 

• Teachers will record grades in HISD Connect and parents can view them in Parent Portal 

• Students who participate in virtual instruction are eligible for athletics and UIL activities (if 

applicable) 

• COVID-19 Gauge is available on the HISD website for parents to gauge the safe return 

 

Lo que los Padres Deben Saber 

Clases Virtuales 

Primaria Ed White 

 

• Los maestros certificados continuarán brindando instrucción. Los estudiantes que asisten a 

clases con sus maestros asignados deberán seguir el horario de su maestro. 

• El estudiante debe participar en las actividades de aprendizaje diarias y tener prueba de 

participación 

• Los padres se comunicarán con el maestro cuando el estudiante necesite apoyo adicional para 

el aprendizaje.  

• Progreso sera basado en tareas completadas y entregadas.  

• Los estudiantes deben estar presentes al menos el 90% del tiempo para recibir crédito y ser 

promovidos 

o Presente si el estudiante entrego la tarea en la HUB 

o Presente si el estudiante participa en la lección de TEAMS 

o Presente si la tarea se envió al maestro por correo electrónico, teléfono, fotos, etc. 

• Todas las calificaciones contarán para el promedio 

• Las calificaciones seran registradas en HISD Connect y los padres pueden verlas en el Portal 

para padres 

• Los estudiantes que participan en instrucción virtual son elegibles para actividades deportivas 

y UIL (si corresponde) 

• El indicador COVID-19 está disponible en el sitio web de HISD para que los padres calculen 

el regreso Seguro. 

 



 网络学习  

•合格的老师将继续提供指导。与分配的老师一起上课的学生将需要遵循他们的老师时间

表。 

•学生必须参加日常学习活动 

•当学生需要更多的学习支持时，家长将与老师沟通 

•进展取决于完成和上交的作业 

•学生必须至少有90％的时间在场才能获得学分/晋升 

o如果学生提交了HUB作业，则算在场 

o如果学生参加TEAMS课程，则计数为Present 

o如果通过电子邮件，电话，照片等方式将作业提交给老师 

•所有成绩将计入平均分 

•教师将在HISD Connect中记录成绩，家长可以在家长门户网站中查看成绩 

•参加网络教学的学生有资格参加体育和UIL活动 

•HISD网站上提供了COVID-19量规，供父母评估安全回报 

 

Những Điều Cha Mẹ Cần Biết Về Cách Học Trên Mạng 

Thông Tin 

 Ed White Trường Tiểu Học 

• Các giáo viên sẽ tiếp tục giảng bài trên mạng . Học sinh đang tham gia 

các lớp học với giáo viên trên mạng được chỉ định cần tuân theo lịch trình của giáo viên. 

• Học sinh phải tham gia các hoạt động, học tập trên mạng  hàng ngày để có bằng chứng về 

việc tham gia 

• Phụ huynh sẽ  liên lạc với giáo viên khi học sinh cần hỗ trợ thêm về học tập 

•  Sự tiến bộ của học sinh sẽ dựa trên các bài tập đã hoàn thành và đã nộp 

• Sinh viên phải có mặt ít nhất 90% thời gian để nhận được tín chỉ / được lên lớp 
o Học sinh có mặt,  nếu sinh viên đã nộp bài tập HUB 

o Học sinh có mặt,  nếu học sinh tham gia bài học TEAMS 

o Học sinh có mặt, nếu bài tập được nộp cho giáo viên qua email, điện thoại, ảnh, v.v 

• Tất cả các điểm sẽ được tính vào điểm trung bình của học kỳ 

• Các giáo viên sẽ ghi lại điểm trong HISD Connect và phụ huynh có thể xem điểm trên mạng 

HISD trang thông tin dành cho Phụ huynh 

• Học sinh tham gia hướng dẫn trên mạng, đủ điều kiện tham gia các hoạt động điền kinh và 

UIL (nếu có) 

• COVID-19 Gauge hiện có trên trang web của HISD để phụ huynh đánh giá sự an toàn của con 

em khi trở về trường. 


