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Ласкаво просимо до віртуального навчання НУРШ: 
Щоб навчання було успішним і цікавим для всіх, ми просимо наших учнів: 

·        Підключіться вчасно на початку кожного заняття. 

·        Знайдіть тихе місце для участі у своєму класі. Намагайтеся триматися подалі від інших відволікаючих факторів, 
таких як члени сім'ї, домашні тварини, телевізор тощо. 

·        Одягніть відповідний одяг. 
·        Відеокамера повинна бути включена протягом усіх уроків. 

·         Відповідайте на питання з повагою та дотримуйтесь правил, які учитель подав для вашого класу. 

·         Під час занять заборонено їсти, пити або жувати жуйку. Пам’ятайте, що будь-яка рідина, яка проллється на ваш 
комп’ютер, зіпсує його. 

·         Переконайтеся, що ви вчасно продовжуєте заняття після будь-яких перерв. 
 
На початку занять, ми рекомендуємо мати підручники, зошити, (personal whiteboard для 1-4 кл), ручки / олівці / 
кольорові олівці, і все необгідне для навчання.  Бути проготовленими до уроків. 
Дякуємо за співпрацю. 
Адміністрація та Дирекція НУРШ 

Welcome to UHS virtual class:   
In order to make this a good experience for all, we ask our students to please: 
  
 Connect on time at the start of each class. 
 Find a quiet place to participate in your class.   Try to stay away from other home distractions such as family 

members, pets, tv, etc. 
 Dress appropriately for class. 
 Leave the video camera ON during the entire class session.   
 Answer questions respectfully, and follow the rules your teacher set for your class. 
 No eating, drinking or gum chewing during class.   Remember that any liquid that spills on your computer will ruin it.  
 Make sure you resume your class on time after any breaks. 
  
We recommend that you have your textbooks, notebooks, whiteboards (if applicable), pens/pencils/crayons, tissues, 
near you at the start of your class.  Be prepared.  

Thank you for your cooperation. 
UHS Administration and Board 

 
 


