
 
Prezados funcionários e famílias de Haverhill; 

 

Lamento informar que, devido a um ataque de um vírus  em nosso sistema de computador, e precisaremos cancelar as 

aulas amanhã das escolas públicas de Haverhill  (PreK-12). O dia será considerado um "dia de neve" e será 

compensado no final do nosso ano letivo na sexta-feira, 18 de junho de 2021. 

 

O sistema escolar tem a sorte de que nosso departamento de tecnologia reconheceu bem cedo esta manhã que algo 

estava errado com o sistema. Embora inicialmente não estivesse claro o que estava acontecendo, a equipe havia 

iniciado os protocolos de segurança e um desligamento antes que ocorresse corrupção em grande escala do nosso 

sistema. 

 

Estamos trabalhando com nossos consultores de tecnologia e a polícia de Haverhill  e o serviço de segurança da nação  

para retornar nossos sistemas com segurança à capacidade operacional o mais rápido possível. Infelizmente, esta é 

uma tarefa grande com muitos, muitos pontos de acesso potenciais que precisam ser verificados antes que os 

sistemas possam retornar à operação normal. Atualmente, nosso sistema está fora do ar, incluindo e-mail, 

Schoolbrains, Google - incluindo Google Meet. Nossos sistemas telefônicos estão ligados às nossas redes de 

computadores e, portanto, os telefones ficaram desligados intermitentemente durante o dia. Este problema  se aplica 

apenas às Escolas Públicas de Haverhill e não afeta a Whittier Vocational Technical School, Hillview Montessori, Sacred 

Heart ou alunos que frequentam aulas fora do nosso distrito.  

 

Amanhã  seria o primeiro dia de volta às aulas para a 2ª, 3ª e 4ª séries, e queríamos  estar  confiantes de que seremos 

capazes de oferecer o nível de informação e comunicação necessária para receber centenas de alunos de volta aos 

novos professores e salas de aula , mas não será possível . Para nossos os alunos mais velhos, o aprendizado remoto 

será impossível, pois nossa plataforma de aprendizagem permanecerá inativa. 

 

Os locais de almoço Grab and Go estarão abertos das 11h00 às 13h00 de amanhã em nossas quatro escolas de ensino 

fundamental e das 15h00 às 16h00 na Haverhill High School. Além disso, teremos os seguintes locais para almoço pop-

up: 11h45 - 12h15 no estacionamento da Fanntini's Bakery e 12h30 às 13h00 no estacionamento da biblioteca de 

Haverhill.  



 

Sabemos que isso é doloroso para muitos que já estavam ansiosos por um retorno a algo próximo do normal, mas 

temos  esperança de que as aulas sejam retomadas na sexta-feira, mas neste momento ainda não podemos confirmar 

se as aulas retornarão na sexta . Vamos mantê-los  informados.  

 

Sinceramente,  

 

Margaret  
 


