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MENSAGEM DO RESPONSÁVEL PRINCIPAL 
Feliz Ano Novo GNBVT Famílias e Comunidade! 
 
Espero que tenha tido uma temporada de férias agradável. Estamos a todo o    
vapor para o novo ano e 2023 tem muita emoção pela frente. O Conselho Estud
antil está planejando um Spring Pep Rally, bem como muitos outros eventos      
     incríveis para os alunos. A competição Mr. e Ms. Voc-
Tech e dança Spring Fling estão ao virar da esquina, e para os pais, o After Prom
 Committee está hospedando uma viagem Foxwoods e um Comedy Show. 
 

Este boletim informativo cobrirá muitos tópicos importantes, como informaçõe
s sobre a apresentação mais recente para nossa equipe entregue pelo renomad
o orador Ashley Bendickson, que falou sobre sua experiência com namoro adol
escente violência. Ela deu nossas ferramentas de equipe sobre como detectar "
bandeiras vermelhas" de meninas e meninos que estão lidando com adolescent
es namoro violência. É mais prevalente do que você poderia perceber. Além     
disso, confira as atividades que o Family Engagement Center está fazendo para 
manter os pais educados sobre as coisas que os adolescentes estão lidando. 
 
Eu peço que você preste muita atenção à minha mensagem sobre o Código de 
Vestido e ID's e Drogas e Armas. Enquanto nossos alunos estão fazendo coisas   
incríveis neste ano letivo, temos muito a melhorar como comunidade escolar p
ara continuar sendo a melhor escola na costa sul. Superar os efeitos da pandem
ia e da contenda social tornou difícil para nossa comunidade escolar abordar m
uitas dessas questões, e é por isso que precisamos que toda a comunidade        
escolar, especialmente nossos pais e responsáveis para apoiar e reforçar nossos
       esforços para garantir que nossa escola seja segura para a aprendizagem,   
de modo que nossos alunos estejam preparados para a força de trabalho e ou  
oportunidade educacional superior de sua escolha. 

 

Warley J Williams III 

Principal 

 

O QUE HÁ NESSE PROBLEMA:  

• Lembretes do Diretor 
• Noites de aplicação do 8º ano 
• Link para se candidatar a Bolsas de Estudo  
        (Seniores) 
• Habilidades EUA 
• Café dos Pais 
• Lembretes de TI 
• Programa de comédia 

Próximos eventos 

Seg, 16 de janeiro: Sem escola- Dia MLK 
Qui: 19 de janeiro: Fórum de pais e alunos:                   
Das 16 às 17:30 
Fechamento de Graus do Relatório de Andamento    
1/11-1/17 
Sex, 20 de janeiro: Graus do Relatório de Progresso  
Publicados 
Qui, 26 E Qui, 9 De fevereiro: 
Requisição de 8º grau Noite de                                         
pré-inscrição necessária 

 

 

A loja da escola estará aberta: 
Sexta-feira, 20 de Janeiro: 10:30-1:30 
Sexta-feira, 27 de janeiro: 10:30-1:30 

Graus Do Relatório De Progresso  
Publicados: 
sexta-feira, 20 de janeiro 

 Consulte este guia de referência para obter 
ajuda no  exibição de fichas de relatório em 
Aspen. 

 Se precisar de ajuda para entrar em Aspen ou 
navegar para localizar o cartão de relatório, 
preencha este ‘Pedido de Bilhete de Nova 
Tecnologia’ aqui. 

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://drive.google.com/file/d/1gtthxphzj4CXwGWQn14vxVDBls-7RJ-F/view?usp=sharing
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Dia 16 de janeiro é o Dia do Dr. Martin Luthe
r King Jr. 

 
Este é o dia para celebrar a diversidade e comemorar 

Dr. Martin Luther King Jr. 

“”Se você não pode voar, então correr, se você não pode correr, então andar, se       
você não pode andar, então rastejar, mas o que quer que você faça, você tem que 

continuar avançando."  
 

–Dr. Martin Luther King, Jr. 

 

  
 
 
 
 
 
 
Em 4 de janeiro de 2023, o Office of Equity, Diversity & Inclusion organizou um 
workshop de desenvolvimento profissional para assistentes de administradores, 
professores e professores, "Be a Lifeline!", apresentado pelo premiado ativista, 
palestrante e autor, Ashley Bendikson. 
A Sra. Bendikson é especializada em violência doméstica e de namoro e pre-
venção de agressão sexual com foco na saúde mental e superação de adver-
sidades. Ela ofereceu técnicas para resposta e suporte para nossos professores e 
administradores para lidar com situações que nossos alunos podem estar passan-
do. Os tópicos abordados incluíram bandeiras vermelhas comuns, mecanismos de 
relatório e impacto secundário no bem-estar acadêmico e estudantil.  

 

Dr. Martin Luther King Jr. tem sido meu ídolo desde que eu era um garotinho. Estou 
perpetuamente espantado com a sua abnegação em colocar os direitos civis e dos tr
abalhadores à frente da sua própria segurança pessoal. Ele era um homem relativam
ente pequeno, com um grande coração e bravura incomparável. Como todos sabem
os, ele foi capaz de cativar seu público com sua voz e mensagem poderosas enquant
o liderava um movimento para acabar com a segregação e decretar direitos civis       
para pessoas de cor, o que foi um empreendimento perigoso e, finalmente,                 
     custou-lhe sua vida em 1968. 
 

Nos meus momentos de desespero, eu me removo olhando para a foto dele no meu 
escritório. A imagem é de MLK em pé em uma postura estoica e sombria fora do      
Hotel Albert em 1964. Ele estava se preparando para entrar no hotel para se               
registrar em um quarto pela primeira vez que os negros poderiam fazê-
lo desde que os hotéis foram desegrados no dia anterior. Momentos depois, MLK foi 
hospitalizado depois que um patrono irritado quebrou uma garrafa sobre sua             
cabeça. Toda vez que olho para essa foto, eu reconheço que não importa o quão       
grande meu desafio seja, existem outros que superaram outros maiores. 
 

Feliz Dia MLK!!! 
 
Diretor Williams 

Uma Reflexão Pessoal do Diretor Williams 

Escritório de Diversidade, Equidade e Inclusão  
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Do Gabinete do Diretor Williams 

 Drogas e Armas 

Código de Vestido—ID’S 

Como diretor do GNBVT, é minha crença fundamental que nossa escola precisa ser uma escola segura e livre de 
drogas (substâncias controladas) e armas (facas, armas, armas, maças, etc) de qualquer tipo. Isso inclui em nosso
 prédio escolar e em qualquer lugar em nosso campus escolar, bem como fora do local durante eventos patrocin
ados pela escola, como esportes e todas as outras atividades extracurriculares. Como muitos de vocês devem ter
 visto nas notícias, houve uma facada não fatal no banheiro da Medford High School (área do Metro Boston) em 
dezembro. Isso prova a seriedade e a importância de garantir que as armas não serão permitidas em nosso camp
us. Como diretor do prédio, eu sempre farei o meu melhor para garantir a segurança de todas as mais de 3.000 p
essoas neste prédio, portanto, vou levar a sério todas as situações de posse de armas, portanto, eu peço que voc
ê tenha uma discussão com seu filho em torno disso, a fim de garantir que eles não trazem intencionalmente ou 
não uma arma para a escola ou um evento fora do local patrocinado pela escola. 
 
Como mencionei no passado, estamos lidando com nicotina e maconha em nosso campus quase diariamente e q
uero lembrar às famílias que a posse e o uso da maconha pode levar à expulsão. Portanto, é tão vital que você te
nha conversas com seu filho sobre não trazer substâncias controladas para a escola. Vale a pena ter a conversa, 
porque como pais de adolescentes, eles podem de fato estar usando essas coisas sem o seu conhecimento. É mu
ito comum entre adolescentes usarem nicotina e maconha e, infelizmente, os alunos não estão fazendo distinçã
o entre usar essas coisas na escola ou fora da escola. É meu desejo que nossos alunos atinjam o conhecimento e 
a força de vontade para nunca usar e ou abandonar o seu uso. No entanto, devo fazer o meu melhor para garan
tir um campus livre de drogas e cigarro. Peço a vossa ajuda para que isto aconteça. 

Os estudantes GNBVT fazem parte de uma instituição educacional que se orgulha de preparar os alunos para a prontidão 
para o trabalho e preparação para a força de trabalho. Uma maneira de fazermos isso é através do nosso código de vestimenta e crachás   
de identificação.  Por isso, uma parte essencial do currículo da escola é ensinar os alunos a vestirse de uma forma que aumente a probabili
dade de sucesso no mercado de trabalho.  Nosso Código de    Vestidos é parte integrante deste currículo.  É um conjunto de regras que       
reflete a seriedade da nossa missão.  Aplicase em todos os momentos em que os alunos  estão na escola, quer estejam a aprender num      
programa de formação profissional e técnica ou numa  
sala de aula acadêmica. Uma descrição completa do nosso código de vestimenta está na página 29 do    nosso   Manual do  Estudante,        
que pode ser encontrado em nosso site. Por favor, esteja ciente de que     continuaremos a aplicar nosso código de vestimenta em               
programas acadêmicos e de lojas, a fim de preparar nossos alunos para a força de trabalho. O vosso      
apoio é muito necessário e apreciado neste esforço. 
 

Nossos alunos aqui na GNBVT se comprometeram a usar identificações com cortinas verdes, no entanto, muitos de nossos alunos                
desafiam esse compromisso. Isso não pode ser tolerado, já que as identificações fazem parte de nossa preparação   para a força de              
trabalho e é especialmente imperativo para nosso protocolo de segurança. Aqui na GNBVT, empregamos  um sistema de cordão codificado
 por cores que permite que nossa equipe de segurança identifique quem pertence a nosso prédio. Nossos alunos entendem bem disso.      
No entanto, há momentos em que eles deliberadamente escolhem não usá-
los. Muitas vezes um estudante simplesmente colocálo em se eles são solicitados por um membro da equipe. Infelizmente, muitos              
estudantes se tornam desrespeitosos quando convidados a colocar os seus documentos de identificação de volta.  Eu quero informar os     
pais e responsáveis para nos apoiar nisso, pois estamos simplesmente trabalhando para manter os    
padrões profissionais que preparam os alunos para o seu futuro. 
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Diversity, Equity and Inclusion Statement 
 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School fosters an inclusive environment that values the diversity of our school community and re-
spects individual differences. Each individual is embraced, celebrated, and treated equitably. We aim to foster a dialogue conducive to learning, acceptance, 
and cultural enrichment. GNB Voc-Tech promotes its commitment to diversity, equity and inclusion through discussion, education, and promotion of an environ-
ment that encourages scholarship, learning, and respect for diverse backgrounds and viewpoints to prepare students for lives in a multicultural society. 

 
 
 
 
 
 
 
Olá famílias GNBVT, 
 
Feliz Ano Novo! Esperamos que todos tenham tido uma temporada de férias maravilhosa com suas famílias.                                         
O Family Engagement Center tem vários eventos e iniciativas planejadas para 2023 e não podemos esperar para compartilhá-
los com nossas famílias!  
 

Café dos Pais 
Qui, 19 de janeiro 
 

O FEC continuará a realizar os Cafés Pais mensalmente e você é bem-
vindo para participar! Este mês, temos o prazer de receber Kyla Farias do Centro de Advocacia Infantil em Fall River, MA. 
Kyla apresentará o tema "Responsabilidade Digital para Pais e Cuidadores" e maneiras de manter a segurança de nossos jovens. 
 
Nosso Café Pai será realizado em 19 de janeiro de 2023, das 16h00 às 17h30, no Fórum Estudantil. 

 
Noites de aplicação do 8º ano 
26 de janeiro e 9 de fevereiro — Pré-registro obrigatório 
 

Estamos pedindo que nossas famílias ajudem a espalhar a notícia sobre nossas duas Noites de Aplicação para alunos do 8º ano e su
as famílias que estão interessadas em participar do GNBVT. Estes eventos serão realizados em 26 de janeiro de 2023 e 9 de fevereir
o de 2023. Os Pais/
Responsáveis devem se registrar para este evento, pois ele é o primeiro a chegar primeiro. O formulário de inscrição pode ser enco

ntrado em nosso site GNBVT https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/. 

 

Lembre-
se, o Centro de Envolvimento Familiar está aqui para ajudar nossas Famílias GNBVT e oferece um espaço acolhedor para estudantes
 e famílias buscarem recursos e suporte. O Family Engagement Center utiliza um modelo baseado em pontos fortes para destacar o 
que está funcionando bem dentro da dinâmica da família/
escola, identificando áreas que podem precisar de atenção para melhorar o funcionamento geral e estimular o sucesso dos alunos. 
O centro      ajuda as famílias a satisfazerem as suas necessidades concretas: alimentos, habitação, serviços de utilidade pública, ves
tuário, etc., e presta assistência de encaminhamento para dar resposta a necessidades, tais como educação, terapêutica, saúde me
ntal e utilização de substâncias. 

 

Sintase à vontade para entrar em contato com os especialistas em engajamento familiar: 

Veronica Arruda (I speak Spanish): ext.494, veronica.arruda@gnbvt.edu 

Jendel Oliveira: ext. 495, jendel.oliveira@gnbvt.edu 

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

Coroas de flores pela América 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Desafio MRE  

 

Em 17 de dezembro, a Equipe do Serviço Comunitário SkillsUSA, Equipe
 de Ação Comunitária e Equipe do Capítulo Pendente participaram de 
Wreaths Across America. Os membros da SkillsUSA viajaram para         
Bourne Massachusetts para depositar coroas nos locais de enterro de v
eteranos no Cemitério Nacional de Massachusetts.  

No mês de janeiro, os membros do SkillsUSA estão ansiosos para o desafio MRE. 
Duas equipes da GNBVT competirão com outras escolas para fazer refeições digna
s de gourmet com kits MRE do exército. 

Fique atento aos anúncios da concorrência 

Os vencedores da competição local estão sendo anunciados na sala de aula d

o SkillsUSA, bem como no site da escola e nas mídias sociais. 

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.youtube.com/channel/UC_tdpw07i1vGGZQYoaNutSw/videos
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Do Serviço de Saúde 

Triagem do 9º ano 

 

A partir de meados de fevereiro, a GNBRVTHS  exibições SBIRT mandatadas pelo estado para nossos alunos do 9º ano.  
O processo de triagem Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment   (SBIRT) foca no uso de álcool, maconha, nicotina (vaping) 
e outras substâncias, juntamente com a importância de tomar decisões saudáveis. Esta triagem consiste em uma série de perguntas           
apenas. O objetivo desta triagem  é permitir que nossos alunos saibam que estamos disponíveis para eles para discutir quaisquer questões
 ou preocupações relacionadas ao uso de substâncias e ajudálos a obter apoio e tratamento, se    necessário, para lidar com o abuso de      
substâncias.   
 

Todas as exibições do SBIRT são realizadas confidencialmente por nossas enfermeiras e conselheiros escolares treinados em sessões            
individuais.    Este programa centrase na prevenção, que  inclui   escolhas saudáveis.  Se necessário, os alunos estão conectados com           
conselheiros escolares ou outras agências comunitárias para apoio e educação.  
 

Este rastreio é voluntário.  Como acontece com qualquer triagem escolar, você tem o direito de optar    por não participar.  Por favor,         
esteja atento para  uma carta que será enviada ao seu pai/responsável em um futuro muito próximo com relação a esta tela. 
 

Encorajamos escolhas saudáveis e estamos aqui para dar apoio e educação. Juntos, GNBRVTHS e pais/
responsáveis podem fazer um  diferença na sua vida e estamos todos aqui por você. 

 

Sarah Caggiano at ext 791    Ursula Crowell at ext 205    

 Linda Ferreira at ext 204       Kari Rossi at ext 661 

 
 

Departamentos de serviços especiais e de orientação 

 Idosos incentivados a se candidatar a bolsas de estudo 

Encorajamos vivamente os alunos seniores e pais/
responsáveis a verificar as informações sobre bolsas de estudo GNBVT website 
 Você pode usar este link ou ir para a guia Pais e Alunos na parte superior da página. Clique nos links e recursos 
para estudantes. Na parte inferior da   
página, você verá as informações da bolsa. Informações importantes sobre a elegibilidade para bolsas de           
estudo  são atualizadas regularmente. Entre em contato com o Departamento de Orientação se tiver dúvidas.  

Estas são algumas datas importantes: 

 
 

 

Famílias de calouros: Os formulários de seleção de lojas serão distribuídos aos calouros 
de 9 Div  2 em 18 de janeiro e precisam ser devolvidos em 19 de janeiro.  9 Div  
1 calouros receberão a loja formulário de seleção em 24 de janeiro e precisa ser devolvid
o em  25 de janeiro. Todos os alunos de calouros receberão suas colocações em lojas per
manentes  em 30 de janeiro! 

Famílias seniores: Bristol Community College tem um BCC Palooza no local em GNBVT na terça-
feira, 14 de fevereiro de 2023 de 8:00am-2:00pm na Sala de Conferência de Orientação. 

https://www.gnbvt.edu/scholarships/
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LEMBRETES IMPORTANTES DA TI 

Este lembrete estabelece orientações gerais sobre como proteger a si mesmo e ao GNBVT contra phishing e e-
mails maliciosos. As contas de e-mail GNBVT são apenas para uso escolar. 
 NÃO 
NÃO abra nenhum e-mail suspeito com base no Assunto ou no Remetente — exclua-o antes de abri-lo. 

NÃO responda, abra anexos ou clique em URLs de fontes desconhecidas e não confiáveis. 

NUNCA envie informações pessoais/confidenciais por e-mail —

 por exemplo, senhas, número de cartão de crédito, CPF ou número de conta. 

 FAZER 
Verifique se há erros de ortografia, erros gramaticais e espaçamento anormal que possam indicar um email de    

phishing. 

Verifique os links usando o mouse para passar o mouse sobre o hiperlink para determinar se o URL faz sentido    

com o remetente, por exemplo, correspondendo o nome do remetente ao URL; se há um nome ou local                

estrangeiro na URL. 

NÃO relate qualquer e-mail suspeito, mesmo que você não tenha certeza. 

Faça uso do bom senso - se não parecer certo, confie em seu julgamento. 

 SINALIZADORES VERMELHOS 
O e-mail solicita informações confidenciais/pessoais (senha, cartões de crédito, SSN etc.)? 

O e-mail solicita informações confidenciais sobre outros? 

O e-mail solicita que você aja imediatamente ou abra um anexo para evitar o fechamento da conta? 

O link de texto em foco corresponde ao que está no texto? 

O endereço no campo ‘Para’ corresponde ao remetente do email? 

 
 Entre em contato com o departamento de TI se tiver dúvidas sobre qualquer e-mail de phishing. 
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Vida Estudantil 

Festivos Up-Do 

Em dezembro, os alunos da 10ª série de Cosmetologia trabalharam em "Holiday/
Whoville" inspirado Up-do. 
 

 

 

 

 

 

 

Emarie Vargas Cruz- Cindy-Lou Who 

Ava Macedo– Reindeer 
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Workshop de Currículo para Alunos 

 

 

 
A apresentação interativa abrangeu a construção/

revisão de um currículo CTE e a construção    de uma carta de apresentação moldável. O workshop focouse

 nas mais recentes dicas e truques para construir, revisar e usar um currículo que irá obter os alunos uma      

entrevista. Este workshop apresentou aos alunos a mecânica de escrever uma carta de apresentação detal

hada que vai empurrar o gerente de contratação para alcançar esses candidatos!  

Dr. Jillian Gentle  

Alunos Junior e Senior participaram de um workshop de carta de apresent
ação/currículo com 

Dr. Jillian Gentle em 10 de janeiro de 2023.  
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Comédia Show: Haverá um show de comédia 18+ no sábado, 25 de fevereiro. Três comediantes, John Perrotta, 

Rockin' Joe Hebert e Rhonda Corey, se apresentarão no Club Recordacoes de Portugal -

 253 Coggeshall Street'. Os ingressos custam US$ 20 e o evento começa às 20h, com as portas abertas às 19h. 

Há assentos abertos ou reserva uma mesa para 8-10 pessoas. Os ingressos podem ser adquiridos on-

line ou entre em contato com Rick ou Jenn pelo telefone 508-998-3321 ramal: 300 ou 244. Envie um e-

mail para jennifer.gaspar@gnbvt.edu para reservar uma tabela. Todas as receitas vão para o 2023 After Prom. 

 
https://gofan.co/app/events/845423?schoolId=MA22184 

 
Also, we are currently looking for donations and gift baskets for this event. If anyone is interested please con-

 

Programa de comédia 
Sábado 25 de fevereiro 

https://gofan.co/app/events/845423?schoolId=MA22184
https://gofan.co/app/events/845423?schoolId=MA22184
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