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MENSAGEM DO RESPONSÁVEL PRINCIPAL 

Caras famílias GNBVT, 

Bem-vindo ao ano letivo de 2022-2023 e à primeira edição da Paw Prints 

Family Newsletter. Esta comunicação está programada para ser publicada 

bimestralmente, compartilhando datas importantes, eventos, anúncios e 

notícias de destaque. 

 

Estudantes e funcionários voltaram ao prédio na semana passada, 

recebendo a aula de 2026 na segunda-feira e logo os idosos se reunirão 

para a foto anual da aula formando um '23', a primeira de muitas 

tradições sênior memoráveis à frente para o ano. A vida estudantil está 

em pleno andamento no campus, oferecendo muitas oportunidades para 

participar de clubes e atividades. Na próxima semana, os alunos 

receberão informações sobre todas as atividades disponíveis. 

 

Sua participação é valiosa nas pesquisas POSSIP sendo enviadas por texto 

e e-mail. Suas respostas são importantes e nos ajudam a moldar nossa 

escola. Por favor, observe-os chegando em suas mensagens. 

Para sua conveniência, um link para a página 2022-2023 Calendário 

Escolar é encontrado na seção Links Importantes nesta página.  

Obrigado desde já pela sua ajuda para garantir um início do ano seguro, 

feliz e saudável. 

Warley Williams 
Principal 

O QUE HÁ NESTA EDIÇÃO: 

• Calendário Escolar 2022-2023 

•  Pesquisas POSSIP 

• Dia da Imagem do Estudante 

• Lembretes do Escritório de Saúde  

• Diversidade Patrimônio Líquido e Inclusão 

Bem-vindo 

Links Importantes: 

• 2022-2023 Calendário Es-
colar De Uma Página  

• Calendário do Ciclo Escolar 
• Centro de engajamento        

familiar 

Sua voz é importante! 

Pesquisas POSSIP 

A GNB Voc-Tech HS contacta famílias por mensagem de texto e e-mail 

utilizando um serviço chamado Possip, que também é utilizado por 1300 

escolas e quase um milhão de pessoas em todo o país. GNB Voc-Tech HS 

usa Possip para pedir e receber feedback sobre a sua felicidade e 

experiência com a nossa escola / s. GNB Voc-Tech HS e Possip não compartilham nenhuma de suas 

informações, e seguir os regulamentos federais sobre a privacidade de alunos e usuários.  

GNB Voc-Tech HS tem a capacidade de enviar mensagens de texto via Possip. As mensagens de 

texto são usadas para coletar comentários, elogios, perguntas e ideias de você, e 

você pode participar anonimamente toda vez que compartilhar. Você também 

pode optar por não receber mensagens de texto e ainda compartilhar por            

e-mail.  

Próximos eventos 

Terça-feira, 13 de setembro: Dia da Imagem do 
Estudante 
Seg, 19 de setembro Dia da Imagem do 
Estudante 
Seg 10 Out: Dia de Colombo - Sem Escola  

Qua Out 12: Relatórios de progresso emitidos 

Lembrete de Dia de Imagem do 
Estudante 
 Mare Studios & Gallery estará aqui em 

terça-feira 13 de setembro e segunda-feira 19 de 

setembro para tirar fotos dos alunos. Consulte a 

folha de pedidos enviada anteriormente aos pais 

para obter preços. 

Você pode verificar se atualizou suas informações de 

contato nos arquivos ligando para a escola ou 
preenchendo este formulário. Para saber mais 
sobre o Possip, visite o site: www.possip.com. 

https://www.gnbvt.edu/
https://www.facebook.com/GNBVTHS
https://www.instagram.com/gnbvoctechhighschool/?hl=en
https://twitter.com/gnbvths?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UC_tdpw07i1vGGZQYoaNutSw/videos
https://www.gnbvt.edu/wp-content/uploads/2022/07/2022-2023-School-Calender-for-Families-one-page-DRAFT.pdf
https://www.gnbvt.edu/wp-content/uploads/2022/07/2022-2023-School-Calender-for-Families-one-page-DRAFT.pdf
https://www.gnbvt.edu/wp-content/uploads/2022/07/2022-2023-6-Day-Cycle-Schedule.pdf
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
https://www.cognitoforms.com/GNBVocTechHighSchool/StudentEmergencyContactInformation
https://possip.com/
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Vida Estudantil 

Clubes e Atividades 

Um Formulário do Google será enviado por e-mail a todos os alunos 

na segunda-feira, 12 de setembro, para se inscrever em um/ou mais 

dos 23 clubes que atualmente oferecemos aos nossos alunos. 

Visualize usando o link abaixo 

 
 

Do Serviço de Saúde 

Questionários, Formulários Físicos e de Imunização 
Bem-vindo de volta, aqui é para um início saudável e feliz para o ano escolar!! 

• 9º grau / YOG 2026- Por favor, entregue seu questionário de saúde, registros de imunização física e 

atualizada. 

• 11º grau/YOG 2024- Por favor, ligue os seus registros de imunização atualizados para incluir provas da 

sua 2ª vacinação meningocócica em apoio dos requisitos de DPH. 

Departamento de Orientação 

 
Esperamos que você 
tenha gostado das 
férias de verão e 
esteja pronto para 
trabalhar duro neste 
ano letivo! Estamos 
entusiasmados por tê-
lo aqui e não 
podemos esperar por 
um ano de sucesso!  
 

• Os conselheiros de orientação falarão 
com os alunos nas respectivas aulas de 
CVTE e afins.  

 

• Eles discutirão sobre a preparação para a 
faculdade/carreira.  

 

• Pedimos que os alunos e pais/
responsáveis usem o portal Aspen para 
verificar as notas. 

 

• Se tiver alguma dúvida sobre as notas, 
entre em contato primeiro com os 
professores. 

 

• Álgebra 1, Álgebra 2, e tutoria de 
geometria começará em breve. Consulte 
seu orientador se quiser mais 
informações.  

 

• A biblioteca está disponível após a 
escola, de segunda a quinta-feira, das 
3:00 às 4:00, para os alunos fazerem seu 
dever de casa. Há um ônibus 4:00 
disponível. 

 

• Fique atento às informações do PSAT e 
SAT.  

 
Se, a qualquer momento, você ou seu filho 
precisarem de apoio emocional social, entre 
em contato com o escritório de orientação.  

 

Audições de Drama para CLUE 

2022-2023 GNBVT Clube Inscreva-se 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewP2cxYCgSqeL8RsEf_lkjSFm30dnP-llPI-dQgxFE4CvUiQ/viewform
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Centro de engajamento familiar 

À medida que o verão chega ao fim e um novo ano 
escolar começa, a Equipe de Envolvimento Familiar 
gostaria de receber todos os nossos alunos, professores e 
funcionários que voltam para a escola.  

Também desejamos dar as boas-vindas à nossa nova turma de calouros de 2026. 
Nossa equipe gostou de conhecer muitos de vocês e suas famílias durante 
Freshmen Orientation. Esperamos passar mais tempo com estudantes e famílias 
durante eventos futuros. Fique de olho em sua caixa de entrada e no calendário 
do Compromisso com a Família em nosso site para obter notícias sobre projetos 
e eventos futuros.  
 

A Equipe de Engajamento Familiar espera receber alunos, professores e famílias 

em nosso centro recém-reformado na J139. Estamos felizes em ajudar no acesso 

a uma ampla variedade de recursos baseados na comunidade para atender às 

necessidades de seus alunos e de suas famílias. Esperamos vê-lo em eventos 

que serão realizados ao longo do ano. Fizemos uma parceria com o Programa 

Juventude através do MassHire Greater New Bedford Workforce Board e 

estaremos trazendo muita programação de prontidão de carreira para os alunos 

e famílias.  

  

Fique Sintonizado! 

Próximos eventos da comunidade:   

8, 15, 22 e 29 de setembro: Mercado 

móvel: A United Way of Greater New 

Bedford fornece produtos frescos 

GRATUITOS para aqueles que precisam 

às quintas-feiras a partir das 17h30 às 

19h. O mercado estará disponível em 

dois locais: 

• North-BankFive 1724 Acushnet 

Ave. 

• South-BankFive 160 County St. 

 
13 de setembro: Apresentação 

antibullying - 18h às 19h30  
Biblioteca pública de Dartmouth- 
 211 Cross Road, Dartmouth 

Uma mensagem do diretor de equidade, diversidade, inclusão e engajamento familiar 
Yolanda Dennis 

    

Bem-vindos de volta ao corpo docente, funcionários e estudantes! À medida que iniciamos o novo ano escolar, GNBVT está 
empenhada em fornecer um ambiente acolhedor para os alunos aprenderem, estudarem e serem bem-sucedidos em seus 
programas acadêmicos. Para os nossos professores e funcionários, continuarei a assegurar um ambiente acolhedor que os 
capacita a serem campeões de mudança que aumentará os esforços de diversidade, equidade e inclusão nas suas salas de 
aula e nas lojas de CVTE. 
 

Ao longo do ano letivo acadêmico, haverá oportunidades em que nós, como comunidade escolar, celebraremos atributos 
únicos, características, perspectivas e criaremos bravos espaços seguros onde, não importa como você se identifica, 
teremos uma oportunidade de ser ouvidos e apoiados, independentemente de raça, etnia, gênero, deficiência, religião, 
orientação sexual ou economicamente desfavorecidos.  
 

 Estamos a fazer progressos significativos no avanço da diversidade, da equidade e da inclusão na nossa comunidade de 
aprendizagem e de trabalho e continuaremos a estar comprometidos com estes valores. Orgulho-me do trabalho que 
estamos a realizar e aguardo com expectativa a continuação do trabalho em conjunto. Agradecemos seu compromisso 
contínuo de aceitar as diferenças e lutar por um ambiente de aprendizagem inclusivo para todos. 
  

Declaração sobre Diversidade, Patrimônio Líquido e Inclusão  
  A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School promove um ambiente inclusivo que valoriza a diversidade da nossa comunidade escolar e respeita as 
diferenças individuais. Cada indivíduo é abraçado, celebrado e tratado de forma equitativa. O nosso objetivo é promover um diálogo conducente à aprendizagem, aceitação 
e enriquecimento cultural. A GNB Voc-Tech promove o seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão através da discussão, educação e promoção de um 
ambiente que encoraje a bolsa de estudos, aprendizagem e respeito por origens e pontos de vista diversos para preparar os alunos para a vida em uma sociedade 
multicultural. 

 Você pode acessar o site do Family 

Engagement Center em: 

https://www.gnbvt.edu/family-

engagement-center/ 

https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/

