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Boa tarde famílias GNBVT,
Esperamos que esta carta seja segura e saudável. Chegamos ao final do ano acadêmico de 2019-2020. O ano letivo
termina amanhã, 16 de junho, e os professores finalizam as notas dos alunos. Este foi um ano difícil e desafiador
para muitos estudantes, famílias, professores e funcionários. Nos próximos dias, as notas finais estarão
disponíveis no portal Aspen. Finalmente, a administração da escola e a equipe de suporte retornaram ao campus
usando um cronograma de reabertura modificado para a Fase II do plano de reabertura do governador para
Massachusetts.
Idosos: classe de informações sobre 2020
Os alunos mais velhos podem solicitar transcrições “oficiais” da Greater New Bedford Voc-Tech usando este
link: Transcript Request Form. Também pode ser acessado visitando a página de Orientação no site. Saiba que as
transcrições oficiais serão enviadas por correio em um envelope selado. Esse envelope não deve ser aberto até
que ele chegue ao indivíduo ou instituição pretendidos, no momento em que o selo é quebrado, a transcrição se
torna “não oficial”.
Na semana passada, tivemos uma bem-sucedida entrega / retirada de alunos sênior e pudemos ver todos os nossos
ótimos alunos da turma de 2020 enquanto dirigiam pelo campus, deixavam itens da escola e pegavam seus
registros e bonés e vestidos para suas próxima cerimônia de formatura. Nossos professores e funcionários estavam
no local com sinais de encorajamento e desejavam bem aos alunos. Obrigado a todos os alunos, famílias,
professores e funcionários por um evento de sucesso. De acordo com a nossa mensagem para famílias seniores
na semana passada, há um formulário de inscrição para os alunos que acreditam que ainda podem ter itens no
edifício que precisam recuperar. Clique no link a seguir para acessar o formulário de inscrição: Senior items cleanup. Os alunos que se inscreverem devem ser lembrados de que precisam de uma máscara e luvas para entrar no
prédio para recuperar seus itens. Os alunos das lojas que armazenam arquivos eletrônicos são lembrados a trazer
sua própria unidade flash. Os alunos serão acompanhados por um membro da nossa equipe de segurança durante
esse processo. Pedimos gentilmente que pais ou condutores de alunos permaneçam em seus veículos enquanto o
aluno está recuperando seus itens para limitar o número de pessoas no prédio a qualquer momento.

Limpeza de Armário / Item de Underclassman
O subclasse terá permissão para entrar na escola para limpar armários nos horários designados, seguindo todas as
diretrizes de distância social. Assim como na limpeza do item sênior, use o seguinte link para se inscrever em um
intervalo de tempo: Underclassmen Item Clean-Up. Preencha todas as informações solicitadas na inscrição. Se
você possui todos os seus pertences ou prefere esperar até o próximo ano letivo, não se inscreva. Existem horários
específicos para se inscrever e é importante que o aluno seja avisado sobre o seu tempo para relatar. O aluno deve
ter uma máscara e luvas e será escoltado um de cada vez por um membro da nossa equipe de segurança. Não será
permitido ficar no estacionamento. Este evento será uma pessoa de cada vez - SEM EXCEÇÕES. Os estudantes
que chegarem no horário, por favor, reportem-se à entrada principal. Os intervalos de tempo adicionais podem
ser adicionados conforme a necessidade.
Escola virtual de verão / Oportunidades de enriquecimento de verão
Devido à incerteza contínua em relação à pandemia do COVID, as escolas de verão estarão exclusivamente online em uma sala de aula remota. Informações sobre a escola de verão serão disponibilizadas para os alunos que
precisam de recuperação de crédito. A programação adicional para suporte acadêmico também está em fase de
planejamento e será comunicada eletronicamente em breve.
Tarefas de verão
As informações sobre as tarefas de verão de Matemática e ELA para o ano letivo de 2020-2021 serão divulgadas
eletronicamente a todos os alunos no final desta semana. Todas as tarefas serão concluídas eletronicamente.
Benefícios / Assistência Disponível
Finalmente, as famílias devem observar que, se as finanças foram afetadas pela atual crise de saúde no COVID19,

você

pode

solicitar

assistência

(SNAP)

através

do

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.
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