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Querida Comunidade de Aprendizagem de Escolas Públicas de Elizabeth, 

 

À medida que nos aproximamos do final da nossa primeira semana de Aprendizagem E-Remote, gostaria de 

partilhar a minha gratidão com todos vós pelos esforços que fizeram para garantir que a educação continua 

para os alunos das Escolas Públicas de Elizabeth. Já ouvi histórias de sucesso de membros da equipa que 

desfrutaram de interações maravilhosas com estudantes e famílias através da aprendizagem remota. 

 

Durante estes tempos desafiantes, é mais importante que, sempre, encontremos formas de nos mantermos 

ligados, de apoiarmos uns aos outros e de partilharmos energia positiva uns com os outros. Criamos uma 

página web (www.epsnj.org/erlsuccessjournal) para ajudar estudantes, famílias e membros da equipa a 

elevar os espíritos da nossa comunidade de aprendizagem, partilhando as suas experiências positivas e 

sucessos que tiveram através da Aprendizagem E-Remote. 

 

Ao usar a hashtag #Eremotelearningsuccess no Facebook e no Twitter, e Instagram, pode partilhar as 

suas histórias inspiradoras e motivacionais de sucesso com o resto da comunidade de aprendizagem de 

Elizabeth. Por favor, sinta-se livre para partilhar fotos (membros da equipa- autorização deve ser recebida 

para partilhar fotografias de estudantes) que ilustram os seus sucessos. As suas publicações nas redes 

sociais podem ser vistas nos respetivos Facebook , Twitter, e Instagram páginas hashtag ou em 

www.epsnj.org/erlsuccessjournal. Você também tem a opção de enviar o seu post por e-mail, incluindo 

quaisquer imagens, para leapsnewswire@epsnj.org e será publicado no feed de notícias encontrado na 

Revista de Sucesso de Aprendizagem E-Remota em www.epsnj.org/erlsuccessjournal. 

 

Estou ansiosa para ouvir histórias de sucesso mais maravilhosas de toda a nossa comunidade de aprendizagem. 

 

Obrigado mais uma vez pela sua dedicação à aprendizagem de alunos e pelo sucesso das Escolas Públicas 

de Elizabeth. 

 
Atentamente, 

 

 

Olga Hugelmeyer 
 

 

Elizabeth Public Schools offers translation accessibility of district communication and materials. For further assistance, please contact hugelmol@epsnj.org. 

 

Las Escuelas Públicas de Elizabeth ofrecen accesibilidad de traducción de comunicación y materiales del distrito. Para obtener más ayuda, comuníquese con 

hugelmol@epsnj.org. 

 

As Escolas Públicas de Elizabeth oferecem acessibilidade à tradução de materiais e comunicação do distrito. Para obter mais assistência, entre em contato com 

hugelmol@epsnj.org. 

 

Lekòl Piblik Elizabeth yo ofri tradiksyon aksè nan kominikasyon distri a ak materyèl yo. Pou plis asistans tanpri kontakte hugelmol@epsnj.org. 
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 .المدارس بمنطقة إليزابيث التعليمية  بتقدم خدمة الترجمة لجميع اللغات  

 

 .hugelmol@epsnj.org في حالة الحاجة لهذه الخدمة المقدمة اتصل
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