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Boa tarde famílias GNBVT,  

  

Esperamos que esta carta seja segura e saudável. As tarefas desta semana serão publicadas na terça-feira de manhã e                   

seguiremos a programação semanal incluída no final desta carta. Como mencionamos, a escola permanece em               

sessão até 16 de junho de 2020. Um Relatório de Progresso do Segundo Trimestre 3 será emitido na                  

quinta-feira, 28 de maio de 2020. Pais / Tutores - faça login no Aspen Parent Portal e verifique se o aluno está                      

cumprindo todas as expectativas de aprendizado. Entre em contato com o departamento de orientação para               

esclarecer qualquer dúvida.  

  

Idosos - Classe de 2020 

  

Idosos devem usar esta semana para completar ou maquiagem quaisquer atribuições desaparecidas durante esta              

semana (26maiode-29º).As atribuições destacados de 6abrilde a maio22 constituirá Trimestre 3 graus. Todos os graus               

será submetida na sexta-feira 5dejunho.  

  

Em segundo lugar, os diretores assistentes, equipe de segurança e manutenção / escolta equipe estão limpando                

armários estudante sênior esta semana (26maiode- 29maio)dee trabalhar em colaboração com outros departamentos             

administrativos para montar itens para os idosos, que incluirá todos os pertences , bonés e vestidos, anuários,                 

registros médicos, presentes seniores da escola. Os alunos seniores também precisarão devolver Chromebooks,             

livros da biblioteca, livros didáticos, calculadoras e outros itens emitidos pela escola que estejam em casa antes de                  

receber esses itens. A programação será enviado no início da próxima semana sobre datas pick-up / vezes que                  

ocorrerão durante a semana de 8junhode- 12dejunho.  

  

Tarefas de Classe do Trimestre 3 para TODOS os Alunos / Informações sobre Promoção e Recuperação de                 

Crédito 

http://www.gnbvt.edu/


  

Hoje começamos a8ª semana de nossa plano de aprendizagem Trimestre 3 remoto. 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 de educação 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. Informações sobre as opções de recuperação de crédito                 

para os estudantes que não atendem aos requisitos de nível de grau para a promoção até o final do ano serão                     

distribuídos durante a semana de 8junhode- 12junho.deOs alunos devem saber que ainda restam mais de três                

semanas de escola este ano e tempo para concluir as tarefas para melhorar suas notas do terceiro trimestre. O                   

segundo relatório será emitido para todos os alunos no28diademaio. Entre em contato com o professor ou                

orientador de seu aluno se tiver alguma dúvida ou preocupação.  

Benefícios / Assistência Disponível 

  

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

COVID-19, você pode solicitar assistência (SNAP) através do Estado de Massachusetts. Por favor visite              

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

preencher o pedido de preços gratuitos ou reduzidos da escola, desde café da manhã e almoço. 

  

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

estarão 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, 

 

A Escola Técnica Regional Profissional de Greater New Bedford está comprometida em garantir a igualdade de oportunidades para todos os alunos. A                      
escola 
não discrimina com base em raça, cor, origem nacional, sexo, deficiência, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade, falta de moradia,  
status de imigração ou status de veterano em seus programas e atividades educacionais, incluindo admissão ou emprego em programas ou atividades. 
 

        James L. O'Brien Michael P. Watson Robert J. Watt 
           diretor-superintendente principal principal  

 Orgulhosa servindo as cidades de Dartmouth e Fairhaven and the City of New Bedford  
 

https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.myschoolapps.com/
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GNBVT - REMOTO LEARNING 

PROGRAMAÇÃO 

25maiode
 - 29maiode 

 

 Visite o site da escola para obter a programação em 

https://www.gnbvt.edu/memorial-day-week-8-student-schedule-and-rubric/.   

 

 

 

 

 

Aqui está uma atualização rápida do plano atual para cada um deles: 

 
 

Exercícios de graduação. Temos três planos para celebrar a formatura com você - e ambos dependem do afastamento social e                    

das diretrizes de saúde emitidas pelo estado de Massachusetts. Primeiro, estamos avançando com planos para cerimônias de                 

graduação modificadas no sábado, 8 de agosto de 2020 (domingo, 9 de agosto de 2020 como uma data de chuva).  
 

Plano A: A escola realizaria quatro (4) cerimônias de graduação separadas naquele dia, reconhecendo cada Academia. Esse                 

plano só pode avançar se as diretrizes de saúde permitirem eventos de 300 a 400 pessoas, já que nosso plano envolve                     

estudantes e dois (2) adultos para se juntar a eles. A cerimônia seria realizada fora do campo de futebol, conforme planejado                     

originalmente, e estamos analisando recursos de transmissão ao vivo para alcançar outras pessoas em casa. 
 

Plano B: Também discutimos a possibilidade de ter diplomados em propriedades se a orientação permitir eventos de até 150                   

pessoas. A cerimônia seria realizada fora do campo de futebol, conforme planejado originalmente, e estamos analisando                

recursos de transmissão ao vivo para alcançar outras pessoas em casa.  
 

Plano C: Se as orientações de saúde impedirem grandes reuniões de 100 pessoas ou mais naquele momento, optaremos por                   

https://www.gnbvt.edu/memorial-day-week-8-student-schedule-and-rubric/
https://www.gnbvt.edu/memorial-day-week-8-student-schedule-and-rubric/


uma cerimônia na parte de trás da escola, na qual os alunos possam receber seus diplomas de funcionários da escola.  
 

Baile de Formatura. Temos provisoriamente reservados sexta-feira 31 de julho, 2020 como uma data alternativa para o                 

baile de formatura. Novamente, isso depende da orientação de saúde do estado e do número de pessoas permitidas em                   

qualquer local ao mesmo tempo. Atualizaremos você quando as informações estiverem disponíveis, mas recomendamos que               

todos evitem fazer compromissos financeiros, planos ou investimentos substanciais naquele dia, neste momento. Nós realmente               

precisamos de esclarecimentos adicionais das autoridades estaduais sobre orientações de saúde antes de prosseguir com este                

plano. Esta é uma situação de saúde muito desafiadora que muda a cada dia.  
 

Noite de premiação sênior. Prêmios seniores noite será feito praticamente na quarta-feira, 10 de junhoth às 6:00pm.                 

Famílias de estudantes seniores que recebem bolsas de estudo ou recebem prêmios especiais serão notificadas das informações                 

específicas nas próximas semanas.  
 

Devolução / retirada sênior. Senior drop-off / pick-up irá ocorrer durante a semana de 8junhode- 12junho.deUm cronograma                 

específico de quando os alunos devem relatar em pequenos grupos será distribuído na primeira semana de junho. Será o horário                    

em que osvelhos alunos maisdevolverão os Chromebooks (se emprestaram um), obterão registros e medicamentos dos alunos                

(se necessário), devolverão livros (incluindo livros da biblioteca, livros / livros didáticos), calculadoras e outras propriedades                

da escola antes de pode sair oficialmente. Anuários também serão distribuídos durante esse período. Novamente, esse processo                 

será cuidadosamente agendado de acordo com as diretrizes de saúde aplicáveis.  
 

Manteremos você informado sobre quaisquer mudanças no cronograma, modificações ou alterações no plano. 

 


