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MENSAGEM DO RESPONSÁVEL PRINCIPAL 
 

Caras famílias GNBVT, 
  

Pessoalmente, convido-o a considerar a possibilidade de apresentar a sua 
intenção de fazer parte do Conselho Escolar. Um Conselho Escolar é exigido 
pelo DOE e é composto por estudantes, pais, corpo docente e funcionários, 
bem como membros da comunidade. As principais áreas de responsabilidade 
são auxiliar os diretores na adoção de objetivos educacionais que sejam 
consistentes com as políticas educacionais e os padrões de desempenho dos 
alunos, identificando as necessidades educacionais dos alunos, revisando o 
orçamento anual de construção escolar e formulando um plano de melhoria 
escolar. As reuniões serão realizadas nos dias 11 de outubro, 10 de janeiro, 
14 de março e 9 de maio, às 15h, no café da escola. 
  

A segurança de nossos alunos e funcionários é nossa prioridade máxima em 
todos os momentos. Esta semana o corpo docente completou o treinamento 
anual de tiro ativo ALICE e participou de exercícios praticando o método 
ALICE - A-Alert, L-Lockdown, I-Inform, C-Counter, E-Evacuate. Este exercício 
também será realizado num futuro próximo, com todos os alunos e 
funcionários. 
4 

Um ótimo feedback foi recebido de suas respostas de pesquisa Possip e todas 
as informações são compartilhadas diretamente em áreas de perspectiva 
para acompanhamento. As pesquisas periódicas continuarão a ser enviadas, 
por favor, mantenha as respostas chegando! 
 

Estou feliz em compartilhar a data de Homecoming é 29 de outubro.  Haverá 
muitos mais detalhes nos próximos dias. O campus está vivo com os sons dos 
alunos, aprendizagem, atividades; é ótimo ver aqui todos os dias! 
  

Warley Williams 

Principal 

O QUE HÁ NESSE PROBLEMA:  

• Inscrições no Conselho Escolar  

• Solicitação de tecnologia - Chromebooks  

• 2023 Recolha de dados suplementares fiscais 

•  Lembretes do Escritório de Saúde  

• Anúncios da vida do aluno  

• Eventos da Comunidade de Compromisso com a 
Família  

Links Importantes: 

• 2022-2023 Calendário Escolar De 

Uma Página  

• Calendário do Ciclo Escolar 

• Centro de engajamento  familiar 

Junte-se ao Conselho Escolar  
Envie os juros até 26 de setembro  
GNBVT e Diretor Williams convida estudantes, professores e funcionários, paisrespons
áveis e membros da comunidade para fazer parte do Conselho Escolar para o ano letiv
o de 2022/2023. Procuramos representantes de cada categoria para essas funções.  Po
r favor, preencha o Formulário do Google para as notas de seu(s) aluno
(s) até segundafeira, 26 de setembro de 2022. A primeira reunião está marcada para te
rçafeira, 11 de outubro.  Obrigado pelo seu interesse nesta importante função.  

Próximos eventos  
 

Qui, 29 De setembro: 
Virtual Após Mtg De Prom: 19h  

Seg 10 Out: Dia de Colombo - Sem Escola  
 

Terça-feira, 11 de outubro: 
Reunião do Conselho Escolar: 15h                                                                                                                              

Qua Out 12:  PSAT administrado                                                     

Relatórios de progresso emitidos   

16 de outubro: 
Arrecadação de fundos da classe Sr  

Qua 19 de outubro: Feira Universitária  
29 De outubro: Chegada ao lar  

2022-2023- School Council Parent Ballot-Seniors                       2022-2023- School Council Parent Ballot-Juniors 

2022-2023- School Council Parent Ballot-Sophomores              2022-2023- School Council Parent Ballot Freshmen 

https://www.youtube.com/channel/UC_tdpw07i1vGGZQYoaNutSw/videos
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc651Egbj72E_uk_pb966rg1j0efXP7QDwtJAzyvY8al6aqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV1fC4AWxiG6MeOKz6nT9Rj_GolucVz0yvmKOYJx3tK2R-Jg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX1ZFoWuliFkuCtB4CWj2h47Mg167f58hu_I_ZLCBf0soVug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMt3KxXs_xhmZaZEgy6R-Tyjiz5PUTOWronqVMqp0FfcRYaA/viewform?usp=sf_link
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Possip Pulse check - este fim de semana  
 
Pais e Guardiões, obrigado por responder nossa verificação de pulso quinzenal. Queremos seus comentários. Por favor, compa
rtilhe conosco e entraremos em contato com os pais e responsáveis para responder perguntas ou preocupações. 
(os links serão abertos a partir de 23 de setembro - até 25 de setembro, ao sol) 

9th graders: https://bit.ly/3cNxbSj 
10th graders: https://bit.ly/2GjtMii 
11th graders: https://bit.ly/3kYLiag 
12th graders: https://bit.ly/34gQ5xi 

Sua voz é importante! Precisamos ouvir o que está funcionando para você e o que você precisa. Continuaremos a enviar mens
agens de texto de rotina quinzenais e emails com algumas perguntas simples pedindo feedback sobre sua experiência com a e
scola. Você receberá essas mensagens da Possip, uma organização com a qual temos parceria para saber suas necessidades. 
Obrigado! 

Do Serviço de Saúde 

Protocolo COVID se for COVID positivo:  
• Por favor, use o link de relatório na primeira página do nosso site GNBVT para atualizar a equipe de 
enfermagem. 

• Ligue para o escritório de enfermagem em ext 204, 205, 661 ou 791 para falar com uma enfermeira 
para orientação. 

• Entre em contato com o Consultor de Orientação para obter assistência sobre o trabalho perdido. 
• Você DEVE isolar-se por 5 dias do seu teste positivo ou início de sintoma (o que for o primeiro) e, de acordo com o 
DPH / Board of Health, usar uma máscara para 5 dias depois. 

 

Lembrete: Se sentir sintomas semelhantes aos da COVID, por favor teste-se antes de vir à escola/ao trabalho. 
Os sintomas do tipo COVID podem ser febre (100,0 Fahrenheit ou superior), arrepios ou calafrios com tremor, dificuldade 
em respirar ou falta de ar, nova perda de sabor ou cheiro, dores musculares ou dores no corpo, tosse (não devida a outra 
causa conhecida, como tosse crônica) e qualquer um dos seguintes sintomas quando em combinação com outros 
sintomas:  dor de garganta, náuseas/vômitos, dor de cabeça, fadiga, congestão nasal ou corrimento nasal (não devido a 
outras causas conhecidas, tais como alergias). 

 
Não hesite em contactar a equipe de enfermagem para responder a quaisquer perguntas que possa ter.  
 

Fique ligado em "Conheça as Enfermeiras" nas próximas PawPrints.  

Departamento de Orientação 

PSAT- terça-feira, 12 de outubro 
Os PSATs serão administrados a juniores, que se inscreveram e pagaram a taxa de teste, na terça-
feira, 12 de outubro. Por favor, dê-nos orientação se tiver alguma dúvida. 
 
Os alunos são incentivados a participar- quarta-feira, 19 de outubro 
A Feira do Colégio será realizada em 19 de outubro de 8- 
11 em nossa casa de campo para todos os Juniores e Idosos. Estamos esperando entre 55-
70 escolas, incluindo faculdades e universidades públicas, privadas e técnicas de MA, NH, RI, CT e ME. 
 

2022-2023-%20School%20Council%20Parent%20Ballot-Seniors
2022-2023-%20School%20Council%20Parent%20Ballot-Seniors
2022-2023-%20School%20Council%20Parent%20Ballot-Seniors
2022-2023-%20School%20Council%20Parent%20Ballot-Seniors
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Depois do Pai/Guardião do Baile  

    Reunião virtual  
Quinta-feira, 29 de setembro a 19 horas  

 
O 2023 After Prom Committee começou a planejar o e
vento deste ano. Haverá uma reunião informativa virt
ual realizada na quinta-
feira, 29 de setembro, às 19h. Todos podem participar
. Verifique o link da reunião no email.    

 
 

 

Festas de regresso a 
casa estao previstas 
Sabado, 20 octubro 

Veja os detalahes em 
brave!  

 

 

Vida Estudantil 

2022 

Information about After Prom 

10.29.2022 

https://drive.google.com/file/d/1Rkh38gyKDxN4Uw2yFAPI9AIyWpRGVnlD/view?usp=sharing
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  Próximos eventos da 

comunidade:   

•  
Quintas-feiras                         
New Bedford Farmers 
Market  2:00 PM-6:-00 PM                
Buttonwood Park 

•  
11 de outubro            
Trafico Humano e Ex-
ploracap da Juventude      
6:00 – 7:30pm                                                                                                                       

     Biblioteca Dartmouth                 
    North Branch                  

211 Cross Road, Dartmouth 

Uma mensagem da tecnologia  
 Guia de empréstimo Chromebook  

 

Começando no Ciclo 3  Dia 2 Os alunos que esquecerem seus livros de crômio para o dia e precisarem emprestar um livro de c
rômio emprestado da TI receberão uma detenção. Os alunos têm a opção de ficar no mesmo dia em que o chromebook empr
estado foi emitido ou no dia seguinte. Todos os chromebooks emprestados devem ser devolvidos no mesmo dia em que fora
m emitidos.    As detenções do Loaner Chromebook serão servidas no ramal do refeitório das 14:31 às 15:00. 
Use este link para solicitar tecnologia para alunos/família:Student/Family Technology Request  

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 

Você pode acessar o site do 

Family Engagement Center em: 

https://www.gnbvt.edu/

Formulário de coleta de dados de baixa renda suplementar do ano fiscal de 2023   
Como você deve saber, a Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School recebe financiamento estatal e l 
ocal adicional para apoiar a aprendizagem para estudantes cujas famílias são identificadas como de baixa renda. O Departa
mento de Ensino Fundamental e Médio de Massachusetts já identifica a maioria desses alunos, identificando os alunos que 
recebem assistência pública, mas não todos. Estamos compartilhando este formulário porque achamos que pode haver mai
s estudantes que são elegíveis para serem contados como de baixa renda para fins de ajuda escolar, mas que não estão sen
do identificados atualmente. Estamos pedindo que você preencha este formulário para nos ajudar a identificar todos os alu
nos elegíveis e, assim, garantir mais financiamento estatal e local para nossa escola. Use o link para preencher o formulário: 

Formulário de coleta de dados suplementares de baixa renda para o ano fiscal de 2023  
 

 

 

O Family Engagement Center lançou um concurso de decoração de porta em reconhecimen
to do Hispanic Heritage Month: 15 de setembro -
 15 de outubro. Convidamos professores e alunos a decorar suas portas de sala de aula para
 destacar indivíduos ou grupos cujas conquistas e contribuições tiveram um impacto positiv
o na sociedade. Estamos ansiosos para compartilhar o que todos aparecem! 

A Equipe de Engajamento Familiar gostaria de agradecer a todos que contribuíram para as pe
squisas Possip (Parent Gossip). Nossa equipe analisa diretamente o feedback dos pais/
re-
sponsáveis e garante que as informações cheguem ao departamento apropriado. Iniciamos a
companhamentos com administradores e chefes de departamento regularmente para garan
tir que as preocupações sejam resolvidas e que os elogios possam ser transmitidos para dest
acar indivíduos e áreas de nossa escola que excedem as expectativas. A participação e o feed
back dos pais e responsáveis são cruciais para garantir que nossa escola esteja atendendo às 
necessidades dos alunos e das famílias. Embora entendamos que os Pais/
Responsáveis podem optar por concluir a pesquisa anonimamente, é útil ter informações de 
contato para que nossa equipe possa contatá-
lo para acompanhamento. Observe que você não receberá uma resposta se as informações d
e contato não forem fornecidas. Você também pode entrar em contato com os especialistas 
em engajamento familiar por telefone ou e-mail diretamente. 

                               
Jendel Oliveira– extraato. 495, jendel.oliveira@gnbvt.edu 

Veronica Arruda- extrato. 494, veronica.arruda@gnbvt.edu 

https://gnbvt.gofmx.com/technology-requests/new?kiosk=true&authToken2=kIQiTEjyL9qOgklMbdOkupRmwcjpWXYN2qPHNGpyjw_88cGxOAAcSG7aCo39lQGMNj1AYKO2cNfO9JhUQQmRZI3zA3QsVYKv_xMqt5WNq0Y&embedToken=iYYxNAh-EjxHJAa9IFuL4vFmZM37DYI4bwo_DSJBPY0WqYVo24O0VbIozwLzd_7CZPEWT7
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
https://docs.google.com/document/d/1isgHiZgTCjorQ39UqaGcIBIr65gIWlce/edit?usp=sharing&ouid=112112412519807747762&rtpof=true&sd=true

