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27 de julho de 2020 
 
Caros Pais e Guardiões, 
 
Ainda na semana passada, governador Murphy anunciou que os pais preocupados em mandar os filhos de volta para 
a escola terão uma opção virtual. Esta é uma notícia bem-vinda para os milhares de pais de Elizabeth que queriam 
uma opção em casa. Pais com alunos nas escolas públicas de Elizabeth têm algumas grandes decisões para tomar 
esta próxima semana na escolha de voltar às aulas presenciais ou para manter os seus filhos numa opção totalmente 
virtual para o ano letivo 2020-2021. 
 
A opção virtual teria os alunos a entrar em casa para a escolaridade a tempo inteiro. Esta melhor instrução 
interativa, fornecida remotamente pelo professor da sala de aula, será oferecida cinco dias por semana. 
 
Os pais também podiam escolher a opção presencial, o que significaria que os alunos passavam pelo menos parte de 
dois dias na escola e em aprendizagem virtual durante os restantes três dias. Os protocolos e orientações do CDC 
encontrados no Plano de Reinício e Recuperação da Estrada para a Educação (http://www.nj.gov/education/reopening) 
documento fornecido pelo Departamento de Educação de Nova Jersey será estritamente cumprido. 
 
Obrigada a quem aderiu ao Conselho de Educação reunião na quinta-feira, 16 de julho para uma longa e robusta 
conversa com os nossos especialistas médicos e de saúde locais enquanto nos preparamos para a reabertura das 
nossas escolas em setembro. Recebemos milhares de comentários, sugestões e respostas aos nossos eventos, 
reuniões e inquéritos ao vivo do Facebook. 
 
Entendemos que, tal como no outono passado, as mudanças escolares são de facto significativas e que haverá muitas 
questões à sua volta. Então, dado o tempo limitado para nos prepararmos para o próximo ano, queremos ouvir o 
mais rápido possível. Precisaremos do seu breve inquérito completo sobre a sua opção educativa desejada para os 
seus filhos, o mais tardar a 1 de agosto de 2020. O levantamento é acessível através do Portal dos Pais na Escola 
PowerSchool. Você deve preencher um formulário para cada criança que frequenta as Escolas Públicas Elizabeth. 
 
Mais uma vez, obrigado pela sua compreensão, paciência e apoio enquanto continuamos a desenvolver o nosso 
plano de reabertura que prioriza a manutenção de um ambiente de aprendizagem saudável e seguro para todos. 
Como sabem, a pandemia covid19 tem sido e continua a ser uma situação fluida. Paciência e flexibilidade são 
necessárias para todos. 
 
A nossa cidade e a comunidade escolar são fortes, e vamos ultrapassar isto juntos.. 
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