M EYERLAND
P E R F OR MI N G & V IS UA L A RT S M ID D L E S CH O O L

February 23, 2021
Dear Parents/ Guardians,
The purpose of this letter is to explain student expectations for virtual learning from
Wednesday, February 24th – Friday, February 26th. Please reach out to your child’s grade
level dean with any questions or concerns.
Wednesday, February 24:
• Students will work independently from home. There will be no live
instruction and there will be no meetings in Teams.
• Students are to log into their 6th period HUB page and complete the
assignment listed by their teacher.
• Attendance will be taken by logging on virtually and completing the
assignment posted.
• Once your student has finished the assignment listed within their 6 th period
class, they are to log into each class, to complete any work assigned by their
teacher. We are encouraging all students to check for and complete any
missing assignments they may have.
• Lastly, there is an optional activity choice board located on the MPVA HUB
homepage to keep your student engaged.
Thursday, February 25:
• Will be a Purple Day.
• No in-person classes.
• Homeroom, 1st thru 4th period will resume virtually on Teams.
• Attendance will be taken. Our clerks, counselors and deans will follow up
with students that do not attend class via Teams.
Friday, February 26:
• Will be a Grey Day.
• No in-person classes.
• Homeroom, 5th thru 8th period will resume virtually on Teams.
• Attendance will be taken. Our clerks, counselors and deans will follow up
with students that do not attend class via Teams.
Monday, March 1 ~ School will resume back to in-person and virtual learning as we
were before the winter storm.
Respectfully,
Auden Sarabia, Principal
Website: http://www.houstonisd.org/meyerland
Twitter: https://twitter.com/MeyerlandMS
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M EYERLAND
P E R F OR MI N G & V IS UA L A RT S M ID D L E S CH O O L

23 de febrero de 2021
Estimados padres / tutores:
El propósito de esta carta es explicar las expectativas de los estudiantes para el
aprendizaje virtual desde el miércoles 24 de febrero hasta el viernes 26 de febrero.
Comuníquese con el decano del nivel de grado de su hijo si tiene alguna pregunta o
inquietud.
Miércoles 24 de febrero:
• Los estudiantes trabajarán de forma independiente desde casa. No habrá
instrucción en vivo y no habrá reuniones en Teams.
• Los estudiantes deben iniciar sesión en la página HUB del sexto período y
completar la tarea indicada por su maestro.
• La asistencia se tomará iniciando sesión virtualmente y completando la tarea
publicada.
• Una vez que su estudiante haya terminado la tarea enumerada dentro de su clase
del sexto período, debe iniciar sesión en cada clase para completar cualquier
trabajo asignado por su maestro. Alentamos a todos los estudiantes a que
verifiquen y completen cualquier tarea que les falte.
• Por último, hay un tablero de elección de actividades opcional ubicado en la
página de inicio de MPVA HUB para mantener a su estudiante involucrado.
Jueves 25 de febrero:
• Será un Día Morado. No hay clases presenciales.
• Salón principal, del 1º al 4º período se reanudará virtualmente en los equipos.
• Se tomará la asistencia. Nuestros secretarios, consejeros y decanos harán un
seguimiento de los estudiantes que no asisten a clases a través de Teams.
Viernes 26 de febrero:
• Será un día gris. No hay clases presenciales.
• Salón principal, período del quinto al octavo período se reanudará virtualmente en
los equipos.
• Se tomará la asistencia. Nuestros secretarios, consejeros y decanos harán un
seguimiento de los estudiantes que no asisten a clases a través de Teams.
Lunes, 1 de marzo ~ La escuela volverá al aprendizaje en persona y virtual como
estábamos antes de la tormenta de invierno.
Respetuosamente,
Auden Sarabia, director
Sitio web: http://www.houstonisd.org/meyerland
Gorjeo: https://twitter.com/MeyerlandMS
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23 tháng 2 năm 2021
Thưa quý phụ huynh / người giám hộ,
Mục đích của lá thư này là để giải thích những mong đợi của học sinh đối với việc học ảo
từ Thứ Tư, ngày 24 tháng Hai - Thứ Sáu, ngày 26 tháng Hai. Vui lòng liên hệ với trưởng
khoa cấp lớp của con bạn nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.
Thứ 4, ngày 24 tháng 2:
• Học sinh sẽ làm việc độc lập tại nhà. Sẽ không có hướng dẫn trực tiếp và sẽ
không có cuộc họp trong Nhóm.
• Học sinh phải đăng nhập vào trang HUB của tiết học thứ 6 và hoàn thành bài tập
được giáo viên liệt kê.
• Việc điểm danh sẽ được thực hiện bằng cách đăng nhập ảo và hoàn thành bài tập
đã đăng.
• Sau khi học sinh của bạn hoàn thành bài tập được liệt kê trong tiết học thứ 6, các
em phải đăng nhập vào mỗi lớp để hoàn thành bất kỳ công việc nào được giáo
viên giao. Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh kiểm tra và hoàn thành bất kỳ
bài tập nào mà họ có thể có.
• Cuối cùng, có một bảng lựa chọn hoạt động tùy chọn nằm trên trang chủ MPVA
HUB để giữ cho học sinh của bạn tham gia.
Thứ Năm, ngày 25 tháng Hai:
• Sẽ là một Ngày Tím. Không có lớp học trực tiếp.
• Chủ nhiệm, từ tiết 1 đến tiết 4 hầu như sẽ tiếp tục trên các Nhóm.
• Điểm danh sẽ được thực hiện. Thư ký, cố vấn và trưởng khoa của chúng tôi sẽ
theo dõi những sinh viên không tham gia lớp học thông qua Nhóm.
Thứ sáu, ngày 26 tháng hai:
• Sẽ là một Ngày Xám. Không có lớp học trực tiếp.
• Chủ nhiệm, từ tiết thứ 5 đến thứ 8 sẽ tiếp tục hầu như ở các Nhóm.
• Điểm danh sẽ được thực hiện. Thư ký, cố vấn và trưởng khoa của chúng tôi sẽ
theo dõi những sinh viên không tham gia lớp học thông qua Nhóm.
Thứ Hai, ngày 1 tháng 3 ~ Trường học sẽ trở lại học trực tiếp và học ảo như trước khi
có cơn bão mùa đông.
Trân trọng,
Auden Sarabia, Hiệu trưởng
Trang web: http://www.houstonisd.org/meyerland
Twitter: https://twitter.com/MeyerlandMS
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