
                                               

 

 
Olga Hugelmeyer 
Superintendent of Schools 
 
30 de abril de 2020 
 
Caros Pais e Encarregados de Guarda, 
 
Esperamos que esteja bem e se adapte aos momentos únicos que todos vivemos. Queremos agradecer-lhe pela sua paciência e 
perseverança enquanto trabalhamos para garantir que os alunos continuem empenhados na aprendizagem, encontrando 
equilíbrio para as famílias nestes tempos difíceis. Reconhecemos os desafios que surgem com uma perturbação tão grande 
nas rotinas familiares normais. Por favor, saibam que, como distrito escolar, ainda estamos a trabalhar arduamente para 
garantir que os alunos e membros da equipa sejam apoiados. 
 
NOVAS INFORMAÇÕES 
 
Aplicações Dotadas e Talentosas 
A janela de candidaturas da escola Gifted & Talented foi alargada até 15 de maio para todos os pais interessados dos alunos 
atualmente no 1º ao 7º ano. Esta será a sua última oportunidade de se juntar ao nosso programa estatal e nacional premiado e 
talentoso para o ano letivo 2020-2021. A aplicação deve ser concluída através do nosso Sistema de Informação Parental 
PowerSchool. Se não tiver uma conta Powerschool Parental, contacte a escola atual do seu filho para obter informações. As 
instruções para a submissão da aplicação Gifted and Talented podem ser encontradas no seguinte link no nosso site: 
https://www.epsnj.org/GiftedandTalented 
 
Como resultado, aqui está a linha do tempo revista: 
                        · 15 de maio - Candidaturas devidas 
                        · Junho15 - Cartas de aceitação enviadas aos pais 
 
Por favor, note que os alunos do 2º e 3º ano não serão obrigados a fazer o exame de admissão este ano. Consequentemente, os 
dados que serão utilizados para selecionar e colocar adequadamente os alunos no programa G & T incluirão recomendações 
de pais e professores, avaliações estatais e locais, média de notas cumulativas e desempenho em referências componentes e 
académicas. 
 
Preparação de alunos para os Exames AP 2020 
A transição para a aprendizagem remota tem apresentado questões únicas e exigiu muita flexibilidade por parte dos nossos 
estudantes e famíliasAP em toda a cidade. Como já devem saber, houve alterações recentes no calendário e processo do 
exame AP para a primavera de 2020. O Conselho Universitário mudou todos os exames de AP baseados em papel para testes 
online que os alunos podem completar em casa. As administrações tradicionais de exames presenciais não terão lugar este 
ano. 
 
Um Demo de Exame AP estará disponível na segunda-feira, 4 de maio. Os alunos da AP devem usar a demonstração de 
exame clicável para praticar as diferentes formas de submeter as suas respostas de exame. A demonstração ajudará os alunos 
a confirmar que o seu dispositivo de teste será capaz de aceder e executar o exame online. Se não conseguirem aceder à 
demonstração, o deslize final do Guia de Testes pode ajudá-los a resolver problemas. O conteúdo da amostra na 
demonstração será o mesmo para todos os utilizadores e não é um exame de prática. O Conselho Universitário enviará aos 
alunos um e-mail para os lembrar quando a demonstração estiver disponível. Por favor, encoraje o seu filho(a) a dar este 
importante passo de preparação. 
 
Programa Grab and Go 
O nosso Café da Manhã Grab and Go e a distribuição de almoço às famílias continuarão na segunda e quarta-feira de cada 
semana a partir das 9h30  às 11h30. Num esforço para tornar o programa de almoço sem receita sossegções ainda mais 
conveniente, saiba que adicionámos um novo local de recolha na Escola Nº 25 que servirá a Escola Nº 3, 15 e 25. O site da 

https://www.epsnj.org/GiftedandTalented


Escola Nº 25 vai proporcionar acesso que fica mais perto de casa para famílias das escolas nºs 3, 15 e 25 agora servidos neste 
novo local. 
 
Serviço de Reparação de Laptop 
Estamos a trabalhar para resolver quaisquer questões ou preocupações que possa ter em relação ao portátil do seu filho(a). 
Contacte-nos pelo telefone 908-436-5051 ou pode enviar um e-mail helpdesk@epsnj.org se você ou alguém que você 
conhece precisar deste suporte. 
 
Estamos a preparar reparações portáteis pelo nosso departamento distrital de Hardware por marcação apenas às segundas, 
terças e quartas das 8h30 às 15h a partir de segunda-feira, 4 de maio. O departamento de Hardware será criado no complexo 
Dwyer-Halsey (123 Pearl Street) no parque de estacionamento entre o Trinitas Regional Medical Center e o complexo da 
escola secundária, junto a uma doca de carga com uma grande bandeira "HARDWARE DEPARTMENT". As reparações 
portátil serão um serviço drive-by para que não tenha de sair do seu carro. Por favor, ligue para o 908-436-5051 para marcar 
uma consulta se o seu filho(a) estiver com algum problema. 
 
Inquérito de Aprendizagem E-Remote dos Pais 
O EPS Inquérito de Aprendizagem E-Remote está a ser conduzido para recolher informações para entender o que está a 
funcionar bem e para ajudar a melhorar a experiência de Aprendizagem e-Remote EPS. O inquérito será enviado 
eletronicamente amanhã, 1 de maio e levará apenas 10 minutos para ser concluído. As informações recolhidas no inquérito 
serão partilhadas com todos os diretores. Eles vão partilhar informações-chave com os membros da equipa para ajudar a 
informar e melhorar a Aprendizagem E-Remote nas últimas semanas do ano letivo 2019-20. 
 
Lembretes 
  
Processo de Seleção do Ensino Secundário 
Todos os alunos do oitavo ano vão fazer a sua seleção do ensino secundário a partir de 1 de maio a 15 de maio. Os nossos 
Orientadores contactaram alunos do 8º ano com o tempo sugerido para que eles se iniciassem TEAMS da PowerSchool para 
receber informações importantes sobre o processo de seleção do ensino secundário. 
 
PowerSchool Pais Portal  
Ter acesso a notificações a nível escolar pode ajudá-lo a manter-se conectado com a escola do seu filho(a) durante este 
período. Abaixo estão as instruções sobre como os pais podem inscrever-se para receber anúncios escolares no Portal dos 
Pais da PowerSchool. 

 
Sincerely, 

 
Olga Hugelmeyer 


