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                     Preparação • Paixão • Perseverança 
8 de junho de 2020. 
 
 
Boa tarde Famílias GNBVT. 
 
Esperamos que esta carta seja segura e saudável. As tarefas desta semana foram publicadas hoje para todos os alunos                   
do segundo e do segundo ano do ensino médio e estaremos seguindo a programação semanal incluída no final desta                   
carta.  
 
Idosos: turma de informações sobre 2020 
 

Em primeiro lugar, a retirada dos alunos idosos está programada para começar amanhã, terça-feira, 9 de junho. Os                  
alunos recolherão os materiais descritos nos boletins anteriores, entrando pela entrada do campus da Ashley               
Boulevard e serão instruídos a dirigir pela parte de trás da escola.  
 

Os alunos devem levar os documentos de identificação da escola com eles para a entrega e retirada. 
Os pais / responsáveis que estão substituindo o aluno devem trazer uma identificação válida E também devem 

ser listados no formulário de contato 10A do aluno. 
 
Estudantes seniores em Academy A - Terça-feira, 9junhode entre as 9:00 am- 11:30 
estudantes seniores em Academy B - terça-feira 9 de junhoth entre 12:30 PM- 3:00 PM 
estudantes seniores em Academy C - Quarta-feira, 10junhode entre as 9:00 am-11: 30 am 
estudantes sênior na Academia D - quarta-feira 10 de junhoth entre 12:30-3: 00  
estudantes seniores que perca seu tempo alocado pode conduzir através de quinta-feira, 11junhode das 9:00 às 11:30 
 
Em segundo lugar, a pesquisa enviada aos estudantes seniores na semana passada confirmou que a formatura será                 
realizada em 8 de agosto de 2020, consistente com todas as orientações de saúde da época. Mais informações serão                   
enviadas à medida que nos aproximamos dessa data. Os diplomas serão emitidos na graduação. Também estamos                
cientes de que alguns estudantes estão buscando o reconhecimento da conclusão do ensino médio para               
oportunidades de emprego. A escola emitirá cartas de conclusão de estudos a todos os alunos seniores que                 
cumpriram os requisitos de graduação durante a coleta e as transcrições oficiais estarão disponíveis nas próximas                
semanas, enquanto aguardamos as cerimônias de 8 de agosto de 2020 em que os diplomas serão emitidos.  
 
Tarefas da turma do trimestre 3 para TODOS os alunos / Informações sobre promoção e recuperação de                 
crédito 
 

http://www.gnbvt.edu/


Hoje começamos a semana final 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. Atribuições                   
serão publicadas na segunda-feira, 8junho,demas concluirá na quarta-feira, 10junhode (ver modificado cronograma            
abaixo para a semana de 8junho).deOs últimos quatro dias do ano letivo, 11junhode através de 16junho,deserá utilizada                 
como make-up dias para todos os alunos para melhorar suas médias trimestre 3. Os alunos são fortemente                 
encorajados a tornar-se quaisquer atribuições até o final desta semana-12junhode - para garantir os              
professores podem fornecer feedback e a oportunidade de melhorar a sua qualidade. Absolutamente NÃO              
atribuições serão aceitos mais tarde do que 10:00 na terça-feira, 16dejunho, como os professores vão usar o                 
restante do dia para graus completos e pós finais para os alunos. Nosso plano educacional sempre reconheceu 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 a próxima série.Na conclusão do ano letivo                
após o envio das notas finais, a escola fornecerá informações sobre opções de recuperação de crédito para                 
estudantes que não atendem aos requisitos do nível de ensino.  
 
Escola virtual de verão / oportunidades de enriquecimento do verão 
 

Na próxima semana, a escola fornecerá informações sobre a recuperação de crédito da escola de verão para os                  
alunos do Voc-Tech (procure informações na carta dos pais de 15 de junho). Devido à incerteza contínua em relação                   
à pandemia do COVID, as escolas de verão estarão exclusivamente on-line em uma sala de aula remota. O distrito                   
escolar também planeja oferecer enriquecimento acadêmico e cursos de preparação para o MCAS durante o verão,                
antecipando o ano letivo de 2020-2021 para ajudar os alunos em sua preparação para o próximo ano letivo e corrigir                    
as lacunas de habilidades que possam ter ocorrido como resultado disso. crise de saúde. As informações serão                 
fornecidas muito em breve.  
 
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 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. 
 

https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.myschoolapps.com/


        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  
 
 
 
 
 
 

 

GNBVT - REMOTO LEARNING 

PROGRAMAÇÃO 

25maiode
 - 29 demaio 

 

 Por favor, visite o website da escola para a programação em 

https://www.gnbvt.edu/week-10-and-week-11-student-schedule .   

 

 

 

 

 

 

Exercícios de graduação. Recentemente, enviamos uma pesquisa para os idosos de dois planos de graduação este ano.  

Opção 1: 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, pois 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. 

Opção 2: cerimônia de drive-thru que será realizada nos fundos da escola no final de junho. 

Depois de receber 460 respostas, a esmagadora maioria votou na Opção 1. É claro que está claro que qualquer uma dessas opções deve                       

estar em conformidade com as diretrizes de distanciamento social e saúde. Consulte a tabela abaixo para obter as respostas que recebemos: 

https://www.gnbvt.edu/week-10-and-week-11-student-schedule/
https://www.gnbvt.edu/memorial-day-week-8-student-schedule-and-rubric/


 

Prom Senior. 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 para esse dia no 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 devem ter sido notificadas. 

Devolução / retirada sênior. Idosos que possuam Chromebooks, calculadoras, bibliotecas / livros didáticos, itens de loja (qualquer                 

item emitido pela escola) devem devolvê- los durante o horário de saída e saída. Anuários, boné, bata e borlas, registros médicos e                      

acumulados serão todos distribuídos durante esse período. Se você deseja comprar um anuário, poderá fazê-lo neste momento. Se                  

você deve dinheiro à escola, certifique-se de ter um cheque bancário ou ordem de pagamento pronta com o nome do aluno, número                      

de identificação e anote para que serve o dinheiro.  

 

GNBVT - CALENDÁRIO DE DROP OFF / 

PICKUP 

9 a 11 de junho 
 

 

 Por favor, visite o site da escola para obter a programação em 

https://www.gnbvt.edu/class-of-2020-drop-off-pick-up-schedule .   

 

https://www.gnbvt.edu/class-of-2020-drop-off-pick-up-schedule/
https://www.gnbvt.edu/memorial-day-week-8-student-schedule-and-rubric/

