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Queridas Famílias das Escolas Públicas de Elizabeth,  
 
Em nome de todos os membros da equipa das Escolas Públicas de Elizabeth, bem-vindos ao 2022-
2023 ano letivo!  É sempre um momento emocionante para dar as boas-vindas aos nossos alunos, 
famílias e membros da equipa às nossas escolas para o início do no novo ano e os últimos dois 
anos mostraram o quão especial é o regresso ao ensino e à aprendizagem. 
 
Durante os últimos 12 meses, conseguimos restaurar muitos dos excelentes programas e iniciativas 
que temos vindo a oferecer no passado para proporcionar aos nossos alunos experiências 
académicas, atléticas e artísticas impactantes, desportivas e artísticas, dentro e fora da sala de aula.  
 
As Escolas Públicas de Elizabeth habituaram-se a ser a casa de alunos que são reconhecidos a nível 
local, estadual, regional e nacional. O nosso distrito continuou a acolher programas académicos 
distintos, equipas de atletismo de campeonato e grupos de performance premiados. Estamos ansiosos 
para construir estes sucessos durante o ano letivo 2022-2023. 
 
Continuaremos a proporcionar um ambiente de aprendizagem inovador e personalizado para 
garantir que todas as crianças atinjam a excelência através de professores altamente qualificados e 
dedicados, com a ajuda dos nossos membros administrativos e de apoio. Também o encorajo 
vivamente a participar na educação do seu filho/a da forma que puder e, por favor, sinta-se livre 
para partilhar quaisquer perguntas ou preocupações com os professores do seu filho/a, diretores, 
líderes distritais, e eu. 
 
As atividades escolares em que os nossos alunos participam fora da sala de aula, lideradas pelas 
nossas organizações de pais/professores, aliadas ao reforço positivo que recebem das suas famílias 
são cruciais e potenciam significativamente a sua experiência educativa e sucesso global. 
 
Como lembrete, várias informações de boas-vindas específicas para a escola do seu filho/a podem 
ser encontradas no nosso novo site do distrito em https://www.epsnj.org/backtoschool.  
 
Estamos ansiosos para trabalhar consigo neste ano letivo enquanto preparamos os seus filhos para 
a faculdade, carreira e sucesso da vida. Os melhores votos para um ano letivo gratificante 2022-
2023 e vemo-nos no dia 9 de Setembro!  
 
Sinceramente,  
 
 
Olga Hugelmeyer 
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