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PRINCIPAL’S MESSAGE 

Olá famílias GNBVT e comunidade! 
 

Eu não consigo acreditar quão rápido o tempo está passando.                   
Já estamos encerrando nosso terceiro mês de aula. Começamos o ano   
desfrutando de um bom tempo quente e agora estamos começando a   
nos preparar para o tempo mais frio que se aproxima e dias mais curtos.
Mas aqui na Voc Tech fazemos isso com um sorriso! 
 

Na quintafeira à noite, na prefeitura de New Bedford, nossa equipe de   
Softball  Campeão Estadual de 2022 foi reconhecida pelo Conselho        
Municipal. A  conselheira Linda Mourad reconheceu a liderança do          
treinador Craig Soares, sua equipe técnica e todos os atletas incrivelmen
te talentososque colocaram suor de sangue e lágrimas em sua                  
temporada de 27-2 que resultou em seu campeonato. 
 

Nosso Conselho Estudantil planejou uma fogueira para a próxima quarta
feira (23/11) às 18 horas para estudantes do Voc Tech. O Bonfire             
simboliza uma celebração de todos os nossos times de esportes de         
outono encerrando sua temporada, bem como uma maneira de              
construir emoção em torno do jogo de futebol de Ação de Graças anual 
contra a Diman Regional Vocational Technical High School, que será        
realizado no GNBVT às 10AM na manhã de Ação de Graças. 
 

E finalmente, eu quero anunciar que as notas do primeiro trimestre        
fecham em 28 de novembro e os boletins estarão disponíveis em Aspen 
em 7 de dezembro. Pais e tutores, por favor, note que se seu filho está  
precisando de apoio acadêmico, por favor, chegar a Sarah Blanchett na 
extensão 757. E sempre lembre-se que o conhecimento é poder! 
 

Feliz Dia de Ação de Graças! 
 
Warley J Williams III 
Principal 

 

O QUE HÁ NESSE PROBLEMA:  

 
• Detalhes da Casa Aberta 
• Covid 19 Vacinações 
• Fogueira de Ação de Graças 
• Gabinete de saúde - Conheça a equipe 
• BPA participa da conferência 
• Conforto/Terapia Cão Herói 

Próximos eventos 
 
Dom 20 de novembro: Casa Aberta 
Qua, 23 de novembro:  
• Despedimento antecipado: 10:49 h 
• Fogueira: 18h às 20h 
24-27 de novembro: Dia de Ação de Graças 
Terça-feira, 29 de novembro:  
Após Reunião Do Prom: 18:30 h 
Quarta-feira 7 Dez:  
Cartões de Relatório Termo I Emitidos 

Inscrições para esportes de inverno estão atualmente     

abertas para basquete, hóquei, pista coberta e torcida: 

 

https://www.familyid.com/gnbvt-athletics/winter-

2022-23-athletics-registration-5  

 OPEN HOUSE 

11.20.2022 

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
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Open House– Clínica de Vacinação contra a COVID-19 

9:00 am –2:00 pm 
A GNBVT irá acolher uma clínica de vacinação GRATUITA contra a COVID-19 em 20 de novembro, durante a nossa Casa Aber-
ta, em colaboração com a Seven Hills of New Bedford e o New Bedford Board of Health. Não é exigida prova de seguro. 

As vacinas Pfizer (5 anos ou mais) e Moderna (12 anos ou mais) estarão disponíveis para nossos alunos, famílias, funcionários 
e a comunidade. 

Os seus pais/tutor deverão preencher um formulário de ADMINISTRAÇÃO para cada uma das vacinas. Se for receber a vacina 
da Pfizer, deve preencher-se um Formulário de Consentimento Secundário da Pfizer adicional. Com esta clínica de vacinação 
patrocinada pelo Estado, o Estado fornecerá cartões-presente de  US$ 75 para aqueles que receberem sua vacinação no local, 
independentemente da idade. 

Por favor, certifique-se de trazer o seu cartão de vacinação consigo para ser atualizado! 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1oS24cRNNSP9L8mVrcOKC4Xrgx49WFcvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dTighLOeVmbM1LGd0Fu3Af7NHX4wxB4Q/view?usp=sharing


  September 9, 2022  
      Paw Prints  

Boletim informativo da família 

 

Volume 1 -  Problema  6 

18 de Novembro de 2022  

 
 

 
 
 

SFC Racine da Reserva do Exército dos Estados Unidos.. 
Liderar o Corpo Estudantil Juramento de Lealdade em Honra 
Dia do Veterano 
 

"Bom dia, este é o seu ginásio phys. ed. professora Sra. Racine, mas hoje eu estou to
mando um momento para falar com você sobre o Dia dos Veteranos como SFC Racin
e da Reserva do Exército dos Estados Unidos. 
O Dia dos Veteranos era originalmente conhecido como Dia do Armistício. É importa
nte para nós, como Americanos, que nos unamos no dia 11 de novembro para recon
hecer os homens e as mulheres que serviram ao nosso país como membros das forç
as armadas. 
É uma celebração para honrar os veteranos da América pelo seu patriotismo, amor à
 pátria e disponibilidade para servir e sacrificar pelo bem comum. 
Neste momento estressante em nossa nação, estaríamos bem em lembrar isso, apro
veitar um momento para refletir o que significa ser um americano e o quanto somos 
sortudos em comparação com algumas partes do mundo e nos esforçar para trabalh
ar juntos para unificar ainda mais nossa grande nação. Se você conhece um veterano
 ou vê alguém que é um veterano, tome tempo em 11 de novembro  para dizer,         
"Obrigado pelo seu serviço", esse pequeno ato de gratidão significa tudo para um      
      veterano. 
Agora peço que você se levante para o Juramento de Lealdade." 
 

Estudantes reconhecem o Dia dos Veteranos 

  Após Reunião do Prom 

 
• A próxima reunião está marcada para terça-feira, 29 de novembro, às 

18h30, na sala G141, Tecnologia de Mídia.  
 

• Se você não pode participar e gostaria de mais informações, entre em 
contato com Jenn Gaspar em: 

       jennifer.gaspar@gnbvt.edu 

mailto:jennifer.gaspar@gnbvt.edu
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T 

Shanna Sears-Oatley, Bristol County Sheriff’s 

Office and Hero visit GNBVT campus 
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Canine Hero da GNBVT 
 

GNBVT gostaria de receber Hero, o cão de conforto/
terapia e sua tratadora Sra. Shanna Sears-
Oatley. Hero e Shanna estão colaborando com a GNBVT do Escritório do Xer
ife do Condado de Bristol. Hero é um cão de resgate salvo de um "abrigo de 
matar" na Flórida e ele tem apenas 4 meses de idade -
 tão bonito! Shanna é graduada em GNBVT e está animada para retornar à  
sua alma mater, proporcionando conforto e terapia para a nossa equipe e   
os alunos com Hero. Eles estarão aqui na escola 2-
3 dias por semana, ajudando com os alunos que precisam de apoio emocion
al social e  visitando salas de aula, pipocando na sala de almoço e apenas     
estar por perto para dar às pessoas o pick-me-
up que eles podem precisar em seu dia, que só um cachorro bonito pode for
necer:) 

Shanna Sears Oatley, 

Escritório do Xerife do Condado de Bristol e Hero visitam 

o campus GNBVT 
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GNBVT Oficiais do Capítulo BPA Participam da Conferência de Liderança de Queda 
 

Na quinta-feira, 3 de novembro, a equipe oficial do GNBVT BPA Capítulo participou da liderança outono 
Conferência em Worcester no Colégio da Santa Cruz. Juntamente com o capítulo GNBVT, havia seis 
outras escolas frequentadas. A equipe de oficiais deixou a escola bruscamente às 7h05 e dirigiu até o FLC, uma vez 
a equipe se juntou ao resto dos capítulos do BPA para o café da manhã e, em seguida, o evento começou. Cada 
o presidente do chapter fez um pequeno discurso para as observações iniciais. O Capítulo GNBVT Presidente Siomrilis" 
Santos Davila falou com o resto dos capítulos do BPA e deu-lhes um resumo do nosso capítulo local. 
Após as observações iniciais, a equipe de oficiais foi dividida em três grupos separados para oficinas. Nestas 
oficinas cada tinha atividades a serem feitas que poderiam então ser registradas para pontos de prêmio tocha. As atividades 
variou de escrever cartas para veteranos a fazer listas de boletins sobre o que é ser um líder. O Oficial de Estado 
A equipe liderou dois workshops e o terceiro foi realizado por um funcionário da Enterprise Car Sales.  
Elefez uma apresentação sobre as habilidades de entrevista e como aplicá-las. A equipe de oficiais do GNB deu sua 
atenção indivisa em cada workshop e cada membro completou cada workshop e ganhou todos os seus 
pontos de prêmio tocha da conferência. Depois de todas as oficinas foram concluídas a equipe de oficiais GNB                                        
desfrutou 
um almoço com seus assessores, onde eles puderam se comunicar com outros membros do BPA Massachusetts. 
No geral, foi uma ótima experiência para a nossa equipe GNBVT Officer. 
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Do Serviço de Saúde 

Os enfermeiros podem ser contatados nas seguintes extensões: 

Sarah Caggiano at ext 791    Ursula Crowell at ext 205    

 Linda Ferreira at ext 204       Kari Rossi at ext 661 

 
 
 

Por favor, conheça a enfermeira Kari: Meu nome é Kari Rossi e sou RN há 40 anos. Recebi meu BSN da Universidade   
Salve Regina. Este é meu segundo ano como enfermeira em tempo integral no N.B Voke, que eu realmente gosto. Passei a 
maior parte da minha carreira de enfermeiro trabalhando na Unidade Cirúrgica Ambulatorial do Hospital St. Luke. 
Cresci em New Bedford e agora moro em Mattapoisett. Eu tenho três filhos e dois netos maravilhosos. No meu tempo      
livre eu gosto de assistir concertos, compras, a praia, passeios de bicicleta e passeios de barco.  Estou ansioso por um     
grande ano na Voke cuidando dos alunos e funcionários. 

 

Lembretes do Escritório de Saúde: 

Para a Classe Júnior de 2024, por favor, continue a entregar seus físicos atualizados que incluem prova de sua vacinação meningocócica,     
pois somos obrigados a informar as taxas de vacinação ao Departamento de Saúde Pública.  
 
Para a Classe de calouros de 2026, por favor peça aos seus pais/
responsáveis que preencham o formulário GNBVT Health Information   se você não completou um, como isso é útil, para ajudar a apoiar a  
saúde e bem-estar. 
 
Health Information form    

Apresentando a Enfermeira Kari Ros

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 

Rack de skate instalado  

Skatistas têm um novo lugar para armazenar suas placas 
durante o horário escolar. 
Foi instalado um rack na entrada principal; os alunos precisam fornecer uma fechadura para proteger seus conselhos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1elQb6zk7iP1CX0RIihsWsvR-ejFL6-vO/view?usp=sharing
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Bolsa anual Feira de Artesanato-     Fim de Semana de Ação de Graças  

Inscreva-se no School Messenger para receber mensagens de texto  


