
BOLETIM INFORMATIVO PRINCIPAL 
May 19, 2021 

 

ALTERAÇÕES DE SAÍDA DE FIM DE ANO 
PARA ALUNOS 

Anote as datas de dispensa do aluno às 10:49 da manhã em junho. 
O transporte de ônibus funcionará normalmente. O último dia de 
aula é quarta-feira, 16 de junho de 2021. 

SCHOOL CLIMATE SURVEY 
Na semana passada, as famílias teriam recebido um e-mail para 
preencher uma pesquisa de clima escolar. Se você não respondeu 
a pesquisa, faça-o antes de sexta-feira, 21 de maio. Para sua 
comodidade, uma cópia da carta enviada para casa com o link 

para preencher a pesquisa está incluída no final deste boletim. 

CHROMEBOOKS & CHARGERS 
 

Este é um lembrete amigável de que TODOS os alunos devem vir para a escola preparados todos os dias, com 
seus Chromebooks totalmente carregados e os carregadores nas mochilas. 

2021 MCAS TESTING 
Nossos alunos da décima série têm trabalhado diligentemente para se preparar para os exames MCAS em 
matemática e artes da língua inglesa, que acontecerão em 28 de maio, 1 ° de junho, 2 de junho e 3 de junho. Os 
alunos são lembrados de garantir que, na noite de 27 de maio e todos os dias seguintes, carreguem totalmente o 
Chromebook e não se esqueçam do carregador da mochila, caso precisem dele durante os testes. Os 
Chromebooks fornecidos pela escola dados a cada aluno da 10ª série são pré-carregados com software de teste 
e, portanto, é fundamental que os alunos permaneçam preparados para os dias de teste. 

SENIORS 

Qualquer sênior que não retirou seus itens durante a distribuição de sênior terá outra oportunidade de fazê-lo 
durante o piquenique sênior no Green na próxima terça ou quarta-feira (o dia em que eles estão na loja).). Não 
se esqueça de trazer sua própria toalha de piquenique para este evento! Os alunos da Edgenuity podem relatar 
qualquer dia às 12h30. para obter seus itens de volta. Visite o site para obter mais informações para idosos em 
www.gnbvt.edu.  

END OF YEAR 
STUDENT DISMISSAL  

TIME CHANGES 
 

June 4th- 10:49 a.m. 

June 14th- 10:49 a.m. 

June 15th- 10:49 a.m. 

June 16th- 10:49 a.m. 
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May 24th  
Car Decorating Contest  
Seniors are encouraged to come with their cars decorated. If you 
are participating with a decorated car, you will be directed to the 
overflow lot. For road safety, please ensure you adhere to all road 
and safety traffic laws. More details to be released next week. 

May 25th & May 26th  
Chromebook Collection Days (day you are in shop) 
Yearbook Signing with Picnic on the Green 
When you are in shop, your shop will be called to come to the main 
foyer to return your Chromebook and charger back to the school.  

BRING YOUR OWN PICNIC BLANKET!!! Seniors, come prepared 
with your own blanket for a picnic in the afternoon. A BBQ-style 
lunch will be served to all seniors. A time to unwind and enjoy a 
socially-distanced picnic with your classmates. 

May 27th 
Come with Your Cap Decorated Day 
Seniors, come with your caps already decorated in preparation for 
Graduation! Shop rules must be adhered to where caps may need 
to be removed for shop and safety rules. 

May 28th  
Senior Sign-Out Day!!!  
All Seniors will report to their shop. Each shop will then be called 
to the Academy Administrator’s office and each student will present 
to the Administrator who will verify that the student does not owe 
anything outstanding to the school (no balances with the Business 
Office, Library Books, Sports Equipment, Chromebook and/or 
Charger, etc.), if you do not owe anything, the Administrator will 
give you your graduation tickets and you will proceed to the Tent 
where you will be met by the Guidance team and you will receive 
your cumulative and medical records. You will then be immediately 
dismissed- see you at Graduation! If you do owe items, you will 
not officially be signed-out and will need to complete any 
outstanding requirements in order to be signed out. 

 

Senior Spirit Week 
Beginning May 24th 

 

 



 
 

 

13 de maio de 2021 
 
 
Caros pais / encarregados de educação e alunos do GNBVT: 
 
Como parte de nosso relacionamento com o National School Climate Center (NSCC), pedimos a 
todos os pais / responsáveis que completem a pesquisa Comprehensive School Climate Inventory 
(CSCI). Diferentes versões da pesquisa serão fornecidas aos alunos e funcionários, permitindo-nos 
ouvir cada membro de nossa comunidade escolar. A pesquisa foi elaborada para avaliar as percepções 
do clima escolar, incluindo sentimentos sobre segurança, relacionamentos, aprendizagem, meio 
ambiente e comunicação dentro da escola. 
 
A pesquisa deve levar aproximadamente 20 minutos para ser concluída. Seu feedback é importante 
para ajudar a Escola de Segundo Grau Regional Voc-Tech de Greater New Bedford a compreender e 
melhorar as questões climáticas específicas em nossa escola. Todas as respostas são anônimas. Não há 
nomes ou outras informações de identificação pessoal anexadas à pesquisa. Além disso, os resultados 
não serão divididos em subgrupos com dez ou menos membros, a fim de proteger sua 
confidencialidade. 
 
Link da pesquisa para pais / responsáveis: https://rezed.io/11507949509 
Link da pesquisa para alunos: https://rezed.io/11507159761 
 
O CSCI será administrado a partir de 13 de maio de 2021. Todas as pesquisas devem ser concluídas 
até 20 de maio de 2021. 
 
NSCC irá coletar todos os resultados e conduzir uma análise de dados completa. Quando este 
processo for concluído, NSCC nos enviará um relatório detalhado com nossos resultados. Essas 
descobertas serão analisadas pela equipe de liderança representativa da escola e usadas para informar 
futuras iniciativas de planejamento escolar. Planejamos realizar uma reunião com a comunidade para 
discutir os resultados quando o relatório for recebido. Forneceremos mais informações sobre este 
encontro e esperamos que você se junte a nós em nosso esforço para tornar nossa escola um lugar 
ainda melhor para aprender. Obrigado pela ajuda! 
 
Sinceramente, 
 
 
Michael Watson  
Superintendent-Elect 

https://rezed.io/11507159761
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