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Querida Comunidade de Aprendizagem das Escolas Públicas de Elizabeth: 
 
As Escolas Públicas De Elizabeth e o Conselho de Educação De Elizabeth têm-se 
mantido fortemente empenhados em trazer os alunos de volta à aprendizagem 
presencial, ao mesmo tempo que fornecem instruções e serviços de alta qualidade. Os 
membros da nossa equipa continuam a ir mais além no fornecimento aos alunos do 
ambiente mais seguro possível para aprender e crescer, continuando a seguir  as 
orientações do governo e das autoridades de saúde. 
 
Embora o Governador Murphy tenha anunciado o fim das máscaras dentro de 
estabelecimentos e dos requisitos de distanciamento social na maioria das 
circunstâncias, as coberturas faciais ainda são necessárias nas escolas, nos 
transportes públicos, nos centros de acolhimento de crianças, nos centros de saúde, e 
nos escritórios do Estado abertos ao público.   
 
Como distrito, fizemos tudo o que pudemos dentro dos parâmetros das diretrizes do 
COVID-19 de saúde e educação do Estado para fornecer aos alunos o essencial de que 
precisam para continuar a aprender dentro da sala de aula, priorizando a sua saúde e 
bem-estar. 
 
A administração central e escolar tem trabalhado em conjunto para elaborar horários 
de aulas que permitam aos alunos comer o seu pequeno-almoço ao ar livre, enquanto 
distanciam socialmente adequadamente nos níveis de nota primária. Com a orientação 
atualizada do Governador Murphy que relaxou algumas restrições, estamos a expandir 
os nossos serviços para incluir alunos do ensino médio.  
 
Ao prestar estes serviços, também relembramos os pais para enviarem os seus alunos 
todos os dias com uma garrafa de água para garantir uma hidratação adequada, o que 
é especialmente importante à medida que nos aproximamos da temporada de verão. 
Todas as escolas terão garrafas de água disponíveis em caso de temperaturas extremas 
elevadas. As escolas de todo o distrito estão cada vez mais bem equipadas para lidar 
com situações relacionadas com as altas temperaturas graças ao financiamento que 
tem sido assegurado pela nossa Câmara para projetos de capital como a instalação de 
ar condicionado em várias escolas do distrito. A nossa infraestrutura também melhorou 



 

drasticamente nos últimos anos graças ao excelente e dedicado trabalho dos membros 
da nossa Divisão de Plantas, Propriedades e Equipamentos. 
 
A nossa equipa de apoio da Planta e Propriedade tem trabalhado incansavelmente 
através desta pandemia, desinfetando  todos os pontos detoque,  esfregando  pisos e 
escadas,desinfetando e limpando casas de banho profundas, e desinfetando corredores 
compulverizadores electrostaticos, garantindo que os membros da equipa que têm 
trabalhado nas nossas escolas e escritórios têm sido capazes de servir eficazmente a 
nossa maravilhosa comunidade. Hoje, à medida que as escolas são reabertas ao ensino 
e à aprendizagem presenciais, continuam a garantir que os alunos e os membros da 
equipa estão a alcançar a excelência nos ambientes mais seguros possíveis. 
 
Por mais de um ano, o nosso programa de pequeno-almoço e almoço Grab and Go 
forneceu às nossas famílias a comida saudável necessária para ajudar a manter os 
alunos a comer nutritivamente e a crescer. Estamos ansiosos para continuar este 
programa eficaz e fornecer às famílias estes recursos valiosos durante os meses de 
verão. 
 
Apesar de estarmos a aproximar-nos do final do ano letivo, continuamos a abordar 
cada dia como uma nova oportunidade para proporcionar aos nossos alunos e 
membros da equipa um ambiente de aprendizagem que melhor atenda às suas 
necessidades de saúde e educação. À medida que novas orientações são transmitidas 
aos distritos escolares nos dias, semanas e meses que se seguem do Governador, do 
Departamento de Saúde e do Departamento de Educação, pode ter a certeza de que o 
nosso Conselho, a Administração Central e a Administração Escolar fornecerão aos 
nossos alunos as melhores experiências educativas possíveis que se enquadram em 
todos os protocolos atualizados. 
 
Como sempre, queremos continuar a compreender e apoiar enquanto continuamos a 
caminhar para a reabertura total das nossas escolas e um aumento da normalidade, 
mantendo ao mesmo tempo os ambientes mais seguros possíveis. 
 
Sinceramente, 
 
 
Olga Hugelmeyer   


