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Estimadas Famílias das Escolas Públicas de New Bedford:
Durante este período de estresse, é importante manter a vida o mais normal possível para os nossos filhos e apoiar aqueles
que nos rodeiam. Enquanto estiver em casa, aqui seguem algumas maneiras de apoiar os alunos:
• O programa de refeições "Grab and Go" está disponível para os alunos do PK-12 de Segunda a Sexta-feira entre as 11:30 e a
1:00 da tarde. Os alunos com 18 anos e menos de 18 anos podem levar um (1) almoço e um (1) pequeno-almoço para o dia
seguinte a partir de qualquer local. Os lugares são:
Escolas Primárias Gomes, Campbell, Carney Academy, Hayden-McFadden, Lincoln, e Escolas Intermédias Keith e
Roosevelt.
•

Medicamentos: Os pais podem vir às escolas buscar os medicamentos das suas crianças. A enfermaria de cada escola
estará disponível na Quinta-feira, 19 de Março, das 8:00 da manhã até ao meio-dia, na Segunda-feira, 23 de Março, das
11:00 da manhã até às 2:00 da tarde, e por hora marcada individual.

•

Matrículas: Consulte o nosso site para obter mais informações, uma vez que estamos a comunicar maioritariamente
online:: http://www.newbedfordschools.org/depts_programs/family_welcome_center

•

As oportunidades de aprendizagem serão partilhadas através de várias plataformas de redes sociais, incluindo o site da
NBPS, Facebook, Twitter e Instagram. Os pacotes de trabalho para os estudantes estarão disponíveis online. CLIQUE
AQUI PARA O TRABALHO DE CASA DO ESTUDANTE. Cópias de papel podem ser recolhidas na sua escola e em
todos os locais de almoço "Grab and Go". As escolas também notificarão as famílias de tempos adicionais de
recolha. Os endereços de e-mail dos professores estão no site caso precise de apoio. Clique aqui para os
endereços de email dos professores Teacher Email Addresses

•

Parques infantis: A partir de hoje, 18 de Março de 2020, todos os parques infantis da cidade, incluindo os parques infantis
localizados nas escolas, estarão fechados.

Para sermos consistentes com os escritórios da cidade, os nossos escritórios estarão fechados ao público em geral, mas
estamos aqui para apoiá-lo através de e-mail ou telefonemas. Por favor, pratique o distanciamento social como é
recomendado. Criámos um vídeo informativo no nosso site e plataformas de redes sociais. Continuaremos a atualizar
informações nas estações de rádio locais, meios de comunicação, redes sociais e o nosso site.
Fico grato e encorajado pelas centenas de e-mails e telefonemas que estamos a receber com ofertas para voluntariar e
fornecer recursos. Como sempre, obrigado pelo seu apoio enquanto passamos por este momento bastante difícil.
Atenciosamente,

Thomas Anderson
Superintendente
"Todo o trabalho que eleva a humanidade tem dignidade e importância e deve ser realizado com uma excelência meticulosa."
Martin Luther King, Jr.

As Escolas Públicas de New Bedford não discriminam com base na idade, sexo, raça, cor, religião, etnicidade, origem nacional, deficiência, orientação sexual,
ascendência, estar sem-abrigo, identidade sexual, expressão sexual ou estatuto de imigração.

