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Querida Comunidade de Aprendizagem de Escolas Públicas de Elizabeth, 
 
Espero que esta comunicação chegue a vocês de boa saúde, conforme entramos no novo ano 
com otimismo de reabrir as nossas escolas durante o ano letivo 2020-2021. 
 
O nosso otimismo é suportado com a grande responsabilidade de reabrir as escolas em 
segurança, excedendo as expectativas mínimas de colocar a saúde e a segurança em primeiro 
lugar para todos os membros da nossa comunidade de aprendizagem. De acordo com o site do 
Estado de Nova Jersey, a taxa atual de positividade para o Norte de Nova Jersey é de 13. 0% e 
a taxa de positividade global de New Jersey é de 13. 6%. Dadas as taxas de positividade atuais 
e a tendência prevista da taxa de positividade em relação às nossas métricas para a reabertura 
segura das escolas, a instrução remota nas Escolas Públicas de Elizabeth está a ser 
alargada até 12 de Abril de 2021. 
 
Segurança e bem-estar da nossa comunidade de aprendizagem, em primeiro lugar e acima de tudo, 
guiaremos o nosso caminho de volta para as nossas escolas e de volta ao ensino e aprendizagem 
presenciais. A partir do novo ano e regressando do recreio de férias, antecipámos o aumento da 
taxa de incidência de casos na nossa área que tem ocorrido. 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. Mover-se demasiado depressa para a fase III pode 
potencialmente criar um risco de segurança. No entanto, esperamos que a expansão das vacinas 
agora e nas próximas semanas, em combinação com o contínuo distanciamento social e práticas de 
higiene saudável, trabalhe para proteger ainda mais a nossa comunidade, reduzir a taxa de 
positividade e aproximar-nos do nosso inevitável regresso aos nossos edifícios escolares. 
 
O distrito e o Conselho de Educação de Elizabeth continuarão a consultar os profissionais de saúde 
e monitorizar todas as métricas pertinentes enquanto observam as diretrizes e protocolos do CDC, 
do Departamento de Saúde de NJ e do Departamento de Educação de NJ. Embora o nosso regresso 
ao "normal" ainda esteja previsto ser um processo gradual e medido, continuamos com esperança 
de reabrir as nossas portas à nossa comunidade de aprendizagem novamente em abril. Vamos 
mantê-los informados do nosso planeamento e progresso à medida que avançamos durante os 
próximos meses. 
 
Obrigado por tudo o que está a fazer para ajudar os alunos das Escolas Públicas 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   


