
Aviso importante sobre os cursos de verão das escolas de Worthington 
20 de abril de 2020 
 
Queridas famílias Worthington, 
 
Os cursos de verão estão programados para começar na primeira semana de junho. É muito provável 
que, nessas datas, ainda estemos sob as regras do distanciamento social e, portanto, nosso plano para 
os cursos de verão é o seguinte: 
 
Worthington Summer Enrichment Academy (Academia de Enriquecimento de Verão de Worthington) 
(1º de junho até o 5 de junho) Cancelada por enquanto. Dependendo das instruções dadas pelo 
governador, as datas desses cursos podem ser mudadas para outras datas durante as férias de verão. 
 
Curso de Leitura de Verão, Curso de Fluência e Fundamentos de Matemática, Curso de Preparação 
para a Primeira Serie e Curso de Leitura e Escrita para Alunos de Inglês Como Segunda Língua (EL). 
(Do dia 2 de junho até o dia 26 de junho) serão realizados por aprendizado remoto em casa, com um 
ajuste no cronograma. Mais tarde entraremos em contato diretamente com os pais dos alunos 
matriculados nesses cursos com os detalhes. 
 
Blended Get-Ahead High School Courses (Cursos para avançar alem da turma, na secundaria) (de 1º 
de junho até o dia 24 de julho) serão realizados por aprendizado remoto em casa. As aulas 
disponíveis são Matemática 1, Matemática 2 e Ciências físicas. Você pode inscrever seus filhos nesses 
cursos através da sua conta My Payments Plus. Uma reunião informativa obrigatória para alunos e pais 
será realizada on-line na quarta-feira, 6 de maio, às 19h. 
 
High School Credit Recovery (Repetição das aulas perdidas na secundaria)  (do dia 1º de junho até o 
17 de julho) será feita por aprendizado remoto, com um ajuste de horário. Mais tarde entraremos em 
contato diretamente com os pais dos alunos matriculados nesses cursos com os detalhes. Esses cursos 
estão disponíveis só para os alunos que reprovaram em uma disciplina antes do semestre atual. Os 
alunos que receberem uma nota “Não Concluída” (I) para as aulas que estão tendo durante o semestre 
atual precisarão concordar com o professor para criar um plano de estudo para aumentar a nota. 
 
O programa de inglês como segunda língua (EL) para os níveis médio e secundaria (Middle 
School e High School) ( do dia 1º de junho até o dia 26 de junho) será feito por aprendizado remoto 
em casa. Mais tarde entraremos em contato diretamente com os pais dos alunos matriculados nesses 
cursos com os detalhes. 
 
Todos os outros cursos de verão são cancelados até novo aviso, dependendo das instruções dadas pelo 
governador em relação ao distanciamento social. 
 
Entre em contato com Kelly Wegley (614-450-6148 ou kwegley@wscloud.org) se você tiver dúvidas. 
Enviaremos a você todas as novas informações que chegarem a nós assim que as tivermos. Estamos 
juntos com você! 
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