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 Boa tarde alunos e famílias da GNBVT, 

  
Esperamos que todos tenham se mantido seguros esta semana. As coisas estão mudando rapidamente e estamos fazendo o 

possível para continuar nos comunicando com nossos alunos e famílias em meio a uma situação nacional sem precedentes. 

Como sabem, Greater NewBedford Regional Voc-Tech será fechado pelo menos até segunda - feira, 4 de maioth,2020. 

social e bem-estar emocional dos nossos alunos 

primeiro lugar, antes de discutir iniciativas de ensino e de aprendizagem, estamos mais preocupados o bem-estar social e 

emocional de todos os nossos alunos e suas famílias. Esta é uma situação verdadeiramente sem precedentes para todos nós. 

Saiba que nossos administradores, professores e conselheiros estão disponíveis para ajudar da maneira que pudermos. 

Nossa equipe está verificando e-mails regularmente e solicitamos que contatos e conselheiros entrem em contato com todos 

os alunos em seus casos. Precisamos garantir que todos os alunos e famílias saibam que estamos aqui para ajudá-lo - 

entre em contato se precisar de nós! 

Plano de instrução Até 7 deabril 

Em segundo lugar, a partir de um foco de instrução, os alunos têm atividades complementares que são postadas para cada 

classe e são projetados para estudantes de continuar a fazer progresso acadêmico e profissional durante a nossa fechamento. 

Com a extensão do encerramento para 4maio,deestaremos enviando informações adicionais início da próxima semana sobre 

alterações às atividades instrucionais que começará após 7deabril. Tobe clear - na próxima semana - os alunos 

trabalharão exclusivamente em atividades de enriquecimento já publicadas no site da escola. Pais - incentive seus 

filhos a trabalhar nessas atividades. Estas actividades foram publicadas e são destinadas tocontinue serviços 

educacionais até 7abril.deÉ nossa esperança que isso possa fornecer consistência em um tempo muito inconsistente, 

gerenciando tanto a ansiedade causada por essa pandemia global quanto a necessidade de serviços educacionais 

contínuos. Espera-se que os alunos trabalhem no seu próprio ritmo - passando de uma aula para outra - e concluindo as 

atividades de enriquecimento postadas por seus professores. Embora essas atividades são ungraded - eles são essenciais 

para os estudantes como nós fazer a transição para a próxima fase do closurebeginning em 7deabril. Expectativas serão 

deslocando em 7 deabrilde então, por favor lembrar seus filhos este não é um férias escolares. Professores, conselheiros e 

toda a equipe GNBVT estão disponíveis por e-mail durante o horário escolar (das 7:30 às 15:00). 

Rumo a Fase II do Encerramento School (7abrilde a 4demaio) 

Na próxima semana, a escola estará fornecendo orientação sobre a segunda fase do fechamento para todos os alunos 

(7abrilde a 4 demaio).O Departamento de Educação está recomendando que os distritos apóiem o aprendizado dos alunos de 

maneira significativa e produtiva, que seja aproximadamente a metade da duração de um dia escolar regular e ofereça aos 

alunos a oportunidade de ganhar crédito em seus cursos atuais. Estamos trabalhando para estabelecer expectativas que 

permitirão que os alunos obtenham crédito pelacurso 
 

conclusão dodurante a Fase II. Os pais devem estar cientes de que passaremos das atividades de enriquecimento para as 

tarefas que os alunos precisarão concluir para obter crédito. 

Também enviamos pesquisas e informações para garantir que todos os alunos que precisam de acesso a um dispositivo 

eletrônico tenham essa possibilidade. Estamos desenvolvendo um plano no qual os alunos que não têm nenhum outro 

dispositivo na casa podem emprestar um dispositivo da escola durante o encerramento da escola. Estamos cientes da 

ansiedade e da situação estressante que essa pandemia causou a todos nós - e estamos trabalhando diligentemente para 

oferecer o melhor caminho possível a todos os estudantes e nossa equipe na Greater New BedfordVoc-Tech. 

Refeições 

http://www.gnbvt.edu/


Grab and Go As refeições Grab and Go estão disponíveis durante o fechamento da escola para estudantes com 18 anos ou 

menos (crianças ou crianças devem estar presentes) que podem levar um (1) almoço e um (1) café da manhã para o dia 

seguinte nos seguintes locais : 
Alfred J. Gomes Elementary School 

Campbell Elementary School Carney 

Academy Elementary School 
Hayden-McFadden Elementary School 

Keith Middle School 
Lincoln Elementary School 

Roosevelt Middle School 

Informações adicionais 

Nós ainda estamos pensando em submeter notas para trimestre 2 em 9 deabril e entrega de boletins eletronicamente durante a 

semana de 13abrilde a 17 abril. Lembre-se de que os orientadores estão disponíveis para todos os alunos por e-mail, assim 

como as ligações para Educação Especial e Aprendizado de Língua Inglesa. Entre em contato com seus orientadores, Dr. 

Larkin (Diretor de Orientação) em heather.larkin@gnbvt.edu, Sra. Ptaszenski (Serviços Especiais) em 

erin.ptaszenski@gnbvt.edu ou Sr. Angelo (coordenador da ELL) em helder.angelo @ gnbvt.edu por qualquer ajuda. 

Estamos aqui para apoiá-lo da maneira que pudermos! Como foi mencionado em toda a nossa correspondência, nossos 

valores centrais nos lembram a necessidade de nos preparar, ser apaixonados e perseverar em tempos difíceis. A pandemia 

do COVID-19 nos desafiou de uma maneira que nunca podíamos imaginar. Devemos levar a sério todas as recomendações 

de saúde dos profissionais. Estamos todos juntos nisso - cuide-se, verifique com sua família e amigos e pratique 

recomendações de distanciamento social. Enviaremos outra atualização de informações até terça-feira da próxima semana. 

Enquanto isso, os alunos - incentivem-se mutuamente a trabalhar com seus professores nessas atividades de 

enriquecimento. Pais -precisamos da sua ajuda para incentivar seus filhos a trabalharem em todas as atividades de 

enriquecimento que os professores passaram um tempo valioso colaborando na organização. Por favor, deixe-nos 

saber como podemos ajudar! Fique seguro todo mundo! 

Atenciosamente, 
 

 
 

Michael P. Watson Robert J. Watt 

Academic Principal CVTE Principal 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School is committed to ensuring equal opportunities for all students. The school does 

not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, religion, sexual orientation, gender identity, age, homelessness, 

immigration status or veteran status in its education programs and activities, including admission to or employment in such programs or activities. 
 

James L. O’Brien Michael P. Watson Robert J. Watt 
Superintendent-Director Principal Principal 

 

Proudly Serving the Towns of Dartmouth and Fairhaven and the City of New Bedford 
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