Adult Education
Summer 2020
AKTUALIZACJE:
• Wszystkie obiekty uczelni będą zamknięte do soboty, 30 maja 2020 r. (może ulec zmianie)
• Letnie kursy GED i ESL są oferowane online od 26 maja - 25 czerwca 2020 r.
• Uczniowie High School Equivalency: Centra testowe dla GED, HiSET i TASC są obecnie zamknięte.
Sprawdź ich strony internetowe po więcej informacji (www.ged.com, hiset.ets.org, www.tasctest.com).
• Personel i nauczyciele Adult Education pracują zdalnie i będą odpowiadać na wiadomości e-mail
Prześlij swoje pytania i uwagi pocztą elektroniczną na adres adulteducation@triton.edu.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Jak mogę pożyczyć komputer? Będą dostępne Chrombooki- na stronie Adult Education i na Facebooku
będzie aktualna informacja o odbiorze. Jeśli pożyczyłeś Chromebooka na semestr wiosenny, zostanie
wystawiona zmieniona umowa zwrotu odzwierciedlająca zmiany gubernatora w nakazie „shelter in
place”.
Nie mam internetu w domu. Jak mogę wziąć udział w zajęciach? Uczelnia rozważa sposoby pomocy
studentom w uzyskaniu dostępu do Internetu w domu. Sprawdzaj nasza strone, aby uzyskać więcej
informacji.
Jak uzyskać pomoc techniczną? Napisz do nas na adres adulteducation@triton.edu, podaj swoje imię i
nazwisko oraz szczegół problemu.
Jak zaktualizować moje dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres)? Jeśli jesteś obecnie w klasie,
nauczyciel pomoże ci zaktualizować dane kontaktowe; jeśli nie, skontaktuj się z nami pod adresem
adulteducation@triton.edu.
Jak zarejestrować się na zajęcia letnie? Studenci zostaną zarejestrowani przez swoich nauczycieli w
pierwszym tygodniu maja. Jeśli uczestniczyłeś w zajęciach w tym roku akademickim (jesień 2019 i / lub
wiosna 2020), ale nie jesteś obecnie w klasie, wyślij wiadomość e-mail na adres
adulteducation@triton.edu do 8 maja.
Jestem nowym uczniem - jak mogę zapisać się na zajęcia? Przyjmujemy nowych studentów na semestr
Fall 2020. Aby rozpocząć rejestracje, wyślij nam e-mail na adres adulteducation@triton.edu.
Czy będę musiał osobiście uczestniczyć w orientacji studenckiej? Planujemy oferować wirtualne sesje
informacyjne i orientacje przez całe lato. Kiedy tylko będzie dostępny, opublikujemy harmonogram na
naszej stronie internetowej i Facebooku.

