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Queridos pais de Escolas Públicas de Elizabeth e encarregados, 
 
Como tem sido o caso desde que começámos a trabalhar no nosso Plano de Reabertura durante os 
meses de verão, a nossa promessa tem sido reabrir as escolas de forma responsável, ao mesmo tempo 
que excede as expectativas mínimas para colocar a saúde e a segurança em primeiro lugar para a nossa 
comunidade de aprendizagem, fornecendo instruções de alta qualidade aos nossos alunos, garantindo 
flexibilidade nos nossos modelos de instrução, e fornecendo comunicações oportunas e precisas à nossa 
comunidade ao longo do ano letivo. 
 
O nosso objetivo de um regresso faseado ao ensino presencial foi proposto na nossa reunião do Conselho 
de Educação de 1 de outubro de 2020. Mantendo o nosso compromisso com um retorno seguro, em 
consulta com os profissionais de saúde e dentro das diretrizes do CDC, do Departamento de Saúde do NJ 
e do Departamento de Educação da NJ, estamos muito entusiasmados por termos conseguido dar hoje um 
grande passo em frente na Fase I do ensino presencial, acolhendo de volta o nosso Programa de Autismo. 
 
Embora este seja um primeiro passo que temos estado ansiosos por dar na nossa missão de voltar ao 
ensino presencial, também entendemos que o regresso ao "normal" será um processo muito gradual e 
medido. Estamos a trabalhar no regresso de programas adicionais de Educação Especial até 7 de 
dezembro, como parte da nossa instrução presencial da Fase II. Mantemo-nos cautelosamente 
apotimistas com  o nosso plano e esperamos proporcionar a todos os alunos a aprendizagem presencial 
no âmbito da Fase III até 5 de fevereiro de 2021. Continuaremos a monitorizar todas as métricas que se 
aplicam e vamos mantê-lo informado à medida que avançamos proceed durante o segundo período de 
marcação.   
 
A segurança e o bem-estar da nossa comunidade de aprendizagem, em primeiro lugar e acima de tudo 
guiarão o nosso caminho de volta para as nossas escolas e de volta ao ensino e aprendizagem 
presenciais. Indo mais longe nos meses de outono, nós continuamos a ver a taxa de incidência de casos 
na nossa área aumentar. Em última análise, o avanço para a Fase III introduzirá um número 
significativamente maior de alunos e funcionários  nos nossos edifícios escolares e ambientes de sala de 
aula. Avançar demasiado depressa para a fase III, enquanto os níveis de caso ainda estiverem a 
aumentar, representará, sem dúvida, um risco para a segurança. À medida que continuamos a 
consultar as autoridades de saúde, a rever protocolos das agências de saúde federais e estatais, e a 
receber orientações do NJDOE, fornecerei atualizações contínuas sobre o nosso planeamento e 
progresso. 
 
Obrigado por tudo o que está a fazer para ajudar os alunos da Escola Pública de Elizabeth e a nossa 
comunidade de aprendizagem a terem sucesso ao longo deste momento tão desafiante. Agradeço 
também o vosso apoio, paciência e flexibilidade nestes tempos difíceis e sem precedentes. 
 
Sinceramente, 

 
Olga Hugelmeyer   


