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Espero que esta carta o encontre bem a si e à sua família. Estamos comprometidos com uma abertura forte e virtual 
no dia 11 de setembro de 2020. O nosso Conselho de Educação aprovou o pedido de financiamento da CARES Lei 
de Ajuda de Emergência no valor de $1.977.326 e Financiamento de Divisão Digital no valor de $2.640.432 para 
um total combinado de $4.617.758  para apoiar mais de 7.000 dispositivos para todos os alunos do pré-escolar, 
jardim de infância, 1.º e 2.º ano e alunos de todas as escolas.  Além disso, o financiamento federal também cobre o 
custo da conectividade na Internet para o ano letivo 2020-2021. 
 
A nossa Divisão de Tecnologias Informacionais tem estado a preparar computadores portáteis para estudantes 
através do upload de todo o novo software digital para distribuição às nossas famílias de crianças nos graus pré-
escolar, jardim de infância, primeiro, segundo e terceiro ano. Os pais receberão um telefonema da nossa Divisão de 
Tecnologias Informacionais com data e hora marcada para pegar o dispositivo portátil. Os pais poderão pegar no 
dispositivo portátil com o mínimo de contacto e sem terem de aceder às nossas escolas. Por favor, lembre-se de usar 
a sua máscara facial e exercer um distanciamento social adequado à chegada. 
 
Datas	de	Distribuição	 Escola	 Graus	

10	de	Agosto	a	14	de	agosto	 Escola 1,	2	&	9	 K,1,2	
17	de	Agosto	a	21	de	agosto	 Escola 1,	2	&	9		 PK,	3	
17	de	Agosto	a	21	de	agosto	 Escola	4,5,6,7,8,12,13	 PK,	K,1,2,3	
24	de	Agosto	a	18	de	agosto	 Escola	14,15,16,18,19,20,21	 PK,	K,1,2,3	
31	de	Agosto	a	4	de	setembro	 Escola	22,23,25,26,27,28,29,30	 PK,	K,1,2,3	
	

As Escolas Públicas de Elizabeth também estão a aumentar o apoio técnico às famílias e aos alunos. Se estiver a ter 
problemas técnicos com o seu dispositivo portátil EPS ou estiver a ter um problema com a conectividade da 
Internet, pode contactar a nossa Linha de Apoio à Tecnologia 908-436-5065. Também pode enviar um Bilhete 
problemático iniciando sessão no e-mail da escola do seu filho e senha em https://support.epsnj.org/. Os pais 
receberão então uma consulta, se necessário para o serviço no nosso Centro de Ajuda Drive-Thru. 
 
 
Sinceramente, 

 
Olga Hugelmeyer 
Superintendent of Schools 
 
 


