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Boa tarde Famílias da GNBVT. 
 

Esperamos que esta carta seja segura e saudável. Também gostaríamos de agradecer a todos os pais e alunos por                   

seus esforços contínuos durante esse período sem precedentes. Todas as tarefas são publicadas nas manhãs de                

segunda-feira da semana inteira e os alunos devem continuar a seguir o cronograma. Como já mencionamos, a                 

escola permanece em sessão através de 16junhodede 2020.   
 

Seniors- Class of 2020 
 

Em primeiro lugar, esta será a última semana de “Novo” Atribuições Senior (18de maio-May22).Idosos terão a                

capacidade de completar ou maquiagem quaisquer atribuições desaparecidas durante a semana de 26 de              

Maioth-29th.Todos os idosos devem garantir que concluíram todas as tarefas nas semanas de aprendizado remoto.               

Essas tarefas constituirão as notas do terceiro trimestre. Professores vai apresentar notas na sexta-feira 5dejunho.  
 

Em segundo lugar, estamos nos estágios finais de planejamento para que os alunos seniores recuperem todos os                 

itens que restaram na escola quando o fechamento começou em março. Os assistentes principais, equipe de                

segurança, ea equipe de manutenção / Carcerário será limpar armários estudante sênior na próxima semana               

(26maiode- 29maio)dee trabalhar em colaboração com outros departamentos administrativos para montar itens para             

idosos, que incluirá todos os pertences, bonés / vestidos, registros médicos, registros cumulativos e presentes da                

escola. Os idosos também precisarão devolver os Chromebooks emprestados, livros da biblioteca, calculadoras,             

cabos da calculadora e livros didáticos que estejam em casa antes de receber esses itens. Informações de distribuição                  

do Anuário a seguir. A programação será enviado nas próximas duas semanas sobre as datas pick-up / vezes que                   

ocorrerão durante a semana de 8junhode- 12junho.deAs informações para underclassman serão enviadas nas próximas              

semanas.  
 

Tarefas da turma do trimestre 3 para TODOS os alunos / Informações sobre promoção e recuperação de                 

crédito 

http://www.gnbvt.edu/


 

Hoje começamos a7ª semana do nosso plano de aprendizado remoto do trimestre 3. Os alunos são lembrados de                  

que todas as tarefas serão pontuadas usando a rubrica de notas da escola distribuída no início de abril. Nosso                   

plano educacional reconhece as dificuldades que as famílias podem enfrentar hoje devido à pandemia do COVID-19                

e a realidade de que os alunos estão atentos às habilidades e conhecimentos críticos necessários para o próximo nível                   

escolar. Reserve um tempo para revisar odo seu filho relatório de progressoreferente ao trimestre 3 para garantir que                  

ele esteja no caminho certo para promoção / graduação. As informações sobre as opções de recuperação de                 

crédito para estudantes que não atenderem aos requisitos do nível de ensino para promoção até o final do ano                   

serão divulgadas nas próximas semanas. Os alunos devem saber que ainda resta mais um mês de aula este ano e                    

tempo para concluir as tarefas para melhorar suas notas do terceiro trimestre. Os pais saibam que nós emitiremos                  

um segundo relatório de progresso a todos os estudantes no28diademaio.Entre em contato com o professor ou                

orientador de seu aluno se tiver alguma dúvida ou preocupação. 
 

Benefícios / Assistência Disponível 
 

Por fim, as famílias devem observar que, se as finanças foram afetadas pela atual crise de saúde no                  

COVID-19, você poderá solicitar assistência (SNAP) no Estado de Massachusetts. Visite           

https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ para solicitar benefícios do SNAP ou https://www.myschoolapps.com para         

concluir a solicitação de preços gratuitos ou reduzidos do café da manhã e almoço fornecidos pela escola. 
 

Lembre-se de que estamos aqui para ajudá-lo. Todos os professores estão disponíveis durante o dia de trabalho e                  

estarão todos disponíveis especificamente das 14:00 às 15:00 diariamente para fornecer assistência mais imediata              

por e-mail. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com um membro da nossa equipe. Os melhores votos a                    

todos, permaneçam seguros e sabemos que estamos pensando em todos os nossos alunos da GNBVT e suas famílias. 
 

Atenciosamente, 
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