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Greetings To all Grade 11 Students and Parents/Guardians, 

Espero que todos os nossos alunos da Voc-Tech e suas famílias estejam bem e permaneçam seguros. Embora 

existam tantas incertezas durante esse período sem precedentes em nossas vidas, estamos trabalhando duro para 

continuar com todos os requisitos anuais para nossos alunos. Um requisito que gostaríamos que nossos juniores 

pensassem agora é nos cursos para o próximo ano. 

  

Todos os juniores terão a oportunidade de selecionar 4 turmas para seu horário: Matemática, Ciências, 

eletiva de Estudos Sociais do Trimestre e eletiva de um ano inteiro. Você receberá seu curso de inglês, Shop, 

Related I e 2 cursos trimestrais obrigatórios (Pesquisa e redação e Educação física). 

  

Com o fechamento da escola ainda em vigor, pedimos a todos os juniores que completem suas seleções de cursos 

on-line através do Portal do Estudante Aspen. Nós estamos indo para abrir a seção de solicitação de curso na 

partida portal segunda-feira, 6 de abrilth a sexta, 17abril.deSaiba que estamos aqui para ajudá-lo se você tiver alguma 

dúvida ou precisar de assistência ao fazer suas solicitações de curso.   

  

* Esta é a sua oportunidade de selecionar alguns de seus cursos para o próximo ano - faça logon na sua conta no X2 

Aspen e vá para a guiaMinhas informações superiore a Solicitações guia lateralnas próximas duas semanas. Uma 

vez lá, você verá as instruções para fazer suas seleções de curso.   

  

Por favor, leia as instruções cuidadosamente. Além disso, você pode revisar as descrições do curso para todas as 

ofertas de cursos no seguinte link: https://www.gnbvt.edu/senior-course-descriptions-for-class-of-2021.  Você deve lê-los 

e discutir com seus pais / responsáveis antes de fazer suas seleções finais. Uma lista de cursos do ensino médio 

virtual está disponível em: https://www.gnbvt.edu/vhs-learning-2020-2021-course-list.  Observe que alguns cursos têm 

um pré-requisito ou precisam da aprovação do chefe de departamento; certifique-se de ler a descrição completa 

do curso antes de fazer uma seleção.     

  

Na parte inferior da guia do lado das solicitações, há uma caixa chamada "Notas para o conselheiro". É aqui que 

você anotará alguma dúvida ou preocupação com seu orientador. Por exemplo, se você deseja solicitar uma 

alteração de nível na sua aula de inglês ou não tem certeza se uma aula específica de ciências ou matemática é a 

ciência ou a matemática certa para seus planos futuros, ou se você não tem certeza sobre as opções da Escola Virtual 

, etc., anote essas perguntas ou preocupações na caixa para o seu conselheiro!   

  

Depois de fazer as seleções do curso e observar as dúvidas ou preocupações do seu orientador, clique no 

Postarbotãopara que todas as suas seleções sejam salvas.  

  

Um lembrete: se você selecionar uma aula de VHS - lembre-se de anotar o título do curso VHS na caixa Notas para 

conselheiro, para sabermos qual curso VHS você está solicitando! 

  

Não se esqueça de entrar em contato com seu conselheiro por e-mail com quaisquer perguntas ou preocupações. 

Estamos todos aqui para ajudá-lo. 

  

Obrigado.  

http://www.gnbvt.edu/
https://www.gnbvt.edu/senior-course-descriptions-for-class-of-2021
https://www.gnbvt.edu/vhs-learning-2020-2021-course-list


 

 

Sincerely, 

 

Dr. Heather Larkin, Director of Guidance and Pupil Personnel 
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immigration status or veteran status in its education programs and activities, including admission to or employment in such programs or activities. 
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