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Comunidade de Escolas Públicas De Elizabeth: 
 
A prioridade máxima das Escolas Públicas de Elizabeth continua a ser a saúde dos nossos alunos e membros da 

equipa e a criação de ambientes de aprendizagem seguros e cuidadosos.  As autoridades de Saúde Pública 

continuam a aconselhar que o distanciamento social é a estratégia mais eficaz para evitar a propagação do COVID-

19.  Embora ainda não tenhamos casos presumíveis de COVID-19 no nosso distrito, penso que ser proactivo nesta 

situação é importante.  A nossa prioridade é a saúde e segurança dos alunos e membros da equipa da Escolas 

Pública de Elizabeth, e acredito que a decisão de encerrar o Distrito está em alinhamento direto com esta 

responsabilidade. 
 
Todas as instalações da Elizabeth Public Schools serão encerradas após o despedimento na segunda-feira, 16 de 

março de 2020, até novo aviso.  Todas as visitas de estudo, eventos escolares e atividades, incluindo programas de 

sábado, também são canceladas, com efeito imediato. Vamos avaliar a situação todas as semanas e, se necessário, 

alargar o nosso programa de aprendizagem remota. 

Na sexta-feira, 13 de março, os membros da sua equipa distribuíram pacotes de instrução para estudantes do grau 

PK – 2 e portáteis aos alunos dos graus 3-8 e 9-12 para ajudar as nossas famílias. Sabemos que um período 

prolongado de encerramento escolar pode causar desafios significativos para as famílias e alunos.  Por favor, 

familiarize-se com os recursos abaixo.  Por favor, note que se tiver alguma dúvida, contacte por e-mail o 

professor(a) e/ou diretordo(a) de seu filho.  Todos os professores estarão disponíveis online a partir das 9h00– 

10h30 e 13h30 Às 15h00. 

Recursos Site 

• Todas as informações necessárias  podem ser encontradas no nosso site (www.epsnj.org).  Clique no 
link para E-Remote Learning  em qualquer uma das nossas páginas web. O nosso site também inclui 

links para recursos não escolares que você pode precisar durante este tempo.  Recomendamos a 

leitura através destes recursos  para que esteja preparado. 

Trabalho de Classe Diária 

• Precisamos da sua ajuda. Cada  aluno dos graus 3-8 e 9-12  deve fazer login diariamente usando o seu 

nome de utilizador e senha distrital para completar as suas atribuições. 

• Pedimos que o façam todos os dias, o mais tardar às 9h00,  a partir de  terça-feira, dia 17 de março.  

• Se o seu filho(a) não conseguir fazer login de forma independente, pedimos que um pai/tutor ajude o 

seu filho(a) com o login. 

  

http://www.epsnj.org/
https://www.epsnj.org/cms/lib/NJ01912667/Centricity/ModuleInstance/7312/eLEARNINGStudent-ParentHandbook.pdf


 

 

Plano de Aprendizagem E-Remote 

• A plataforma E-Remote Learning abrirá oficialmente ao meio-dia de segunda-feira, 16 de março de 

2020. 

• O e-mail distrital e as palavras-passe estão incluídos nesta comunicação no caso de os estudantes 

precisarem de apoio. 

• Recursos 

o Instruções Powerschool podem ser encontradas aqui. 

o Login para O Correio do Outlook aqui, usando o e-mail e senha do seu filho. 

o Escola De AulaUnificada.  O estudante terá de fazer login na Microsoft usando e-mail e senha 

de estudante. 

▪ How to Access Powerschool Unified Classroom  
▪ Powerschool Unified Classroom Help and Support 

o Internet gratuita fornecida pela Altice/Cablevision. Por favor, selecione  optimumwifi-

emergency como a sua ligação WIFI.  Funcionará em qualquer dispositivo que tenha sido 

fornecido pelo distrito de escolas de Elizabeth. 
o Para Ajuda Geral - Comunique com o seu professor(a) de sala de aula. 
o Para ajuda tecnológica, por favor envie um e-mail: HelpDesk@epsnj.org 

Por favor, lembre-se que todas as atividades distritais foram canceladas até novo aviso.  Todas as 

comunicações com os membros da nossa equipa e pais serão através da nossa plataforma online.  Os telefones 

distritais não serão usados; por favor, não liguem para as vossas escolas. 

As famílias elegíveis para pequeno-almoço e almoço gratuitos e reduzidos serão notificadas no que diz 

respeito ao nosso programa de refeições. 

Sabemos que os estudantes podem estar a ter dificuldades com esta situação.  Por favor, consulte a nossa 
pagina de bem estar para os recursos comunitários, incluindo recursos específicos sobre como falar com os 

seus alunos sobre esta situação.  Clique agui specific resources on how to talk to your students regarding 
this situation.  Todos os orientadores, assistentes sociais e gestores de casos estarão disponíveis online a 

partir das 9h00 – 10h30 e 13h30  Às 15h00.  

Agradecemos o seu apoio e compreensão desta decisão. Continuaremos a manter uma comunicação regular com os 

nossos locais, regionais, e oficiais de saúde pública do estado e nossa comunidade de escolas Publicas de Elizabeth  

durante o encerramento da escola.  Obrigado por nos ajudar a manter a nossa comunidade segura. 

 

Sincerely, 

 

 

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. 

 
 .المدارس بمنطقة إليزابيث التعليمية  بتقدم خدمة الترجمة لجميع اللغات  

 

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