2021 Incoming

Summer Assignment

Welcome to Honors High School Algebra! In order for you to be successful in algebra you need to be
proficient in the skills included in these assignments. Please complete the Canvas Modules in order (it
will not allow you to jump around) and complete every “practice” to at least 80% accuracy. You will
receive an ACCURACY grade for this assignment in the first quarter. Please be sure to complete this
assignment with INTEGRITY (on your OWN without the help of anyone else or digital resources). You will
be tested on these concepts during the second week of school. So if you can master the concepts on
your own at home you should be able to show mastery them on the test.
In order to begin this assignment you MUST email me (see below) to be added to the Canvas Course.
Once you are added you will receive an invitation…be sure to accept it.
If you have any questions please email me.
Enjoy your summer!

Shelley Daniels
Shelley.daniels@ocps.net
Using Google Translate:
¡Bienvenido a Honors High School Algebra! Para que tenga éxito en álgebra, debe dominar las habilidades incluidas
en estas asignaciones. Complete los módulos Canvas en orden (no le permitirá saltar) y complete cada "práctica"
con al menos un 80% de precisión. Recibirá una calificación de EXACTITUD para esta tarea en el primer trimestre.
Asegúrese de completar esta tarea con INTEGRIDAD (por su cuenta sin la ayuda de nadie más o recursos digitales).
Se le pondrá a prueba estos conceptos durante la segunda semana de clases. Entonces, si puede dominar los
conceptos por su cuenta en casa, debería poder demostrar que los domina en la prueba.
Para comenzar esta tarea, DEBE enviarme un correo electrónico (ver más abajo) para que lo agreguen al curso
Canvas. Una vez agregado, recibirá una invitación ... asegúrese de aceptarla.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor envíeme un correo electrónico.
¡Disfruta tu verano!
Bem-vindo ao Honors High School Algebra! Para ter sucesso em álgebra, você precisa ser proficiente nas
habilidades incluídas nessas atribuições. Conclua os Módulos do Canvas em ordem (não permitirá que você salte) e
conclua cada “prática” com pelo menos 80% de precisão. Você receberá uma nota de PRECISÃO por esta tarefa no
primeiro trimestre. Certifique-se de concluir esta tarefa com INTEGRIDADE (por sua conta, sem a ajuda de ninguém
ou de recursos digitais). Você será testado nesses conceitos durante a segunda semana de aula. Portanto, se você
pode dominar os conceitos por conta própria em casa, deverá ser capaz de demonstrá-los no teste.
Para começar esta tarefa, você DEVE me enviar um e-mail (veja abaixo) para ser adicionado ao Curso Canvas.
Assim que for adicionado, você receberá um convite ... certifique-se de aceitá-lo.
Se você tiver alguma dúvida, por favor me envie um e-mail.
Aproveite o seu verão!

