
 

 

 

 
 
24 de novembro de 2021 
 
Prezadas Familias HPS: 
 
Espero que essa carta encontre você e seus entes queridos bem. Ao nos aproximarmos do feriado de Ação de Graças, eu 
gostaria de reservar um momento para compartilhar alguns pensamentos sobre o que sou grato por este ano letivo. 
 
Enquanto continuamos a navegar por alguns dos desafios do retorno de todos os alunos ao aprendizado totalmente 
presencial, diariamente lembro-me do esforço realizado por nossa comunidade escolar. Estou realmente grata por estar 
cercada por um grupo tão maravilhoso de educadores atenciosos e equipe de apoio que desejam absolutamente ver todas as 
crianças bem-sucedidas. Sou grata por minha equipe de liderança e seus esforços incansáveis para manter o progresso deste 
distrito. Sou eternamente grata pelas parcerias que temos com nossas famílias e por todo o apoio dado aos nossos alunos. 
 
Bancos Alimenticios de Haverhill  
A pandemia trouxe muitos novos desafios para as famílias e a insegurança alimentar aumentou para muitas famílias em 
Haverhill. Se você estiver precisando de alimentos, entre em contato com os recursos da nossa comunidade: 

● Common Ground - 194 Winter Street - 978-372-3336 
● Sacred Hearts Food Pantry -Atrás da Reitoria, 16 Carlton Street in Bradford (entre a Igreja e o Banco Alimentício de 

Haverhill), (978) 373-1281. Segunda, Quarta e Sexta-feira de  7:30–11:00 a.m. 
● Somebody Cares New England - 385 Washington Street - 978-912-7626 
● Salvation Army - 395 Main Street - 978-420-4192 

 
COVID-19 
Espero que todos aproveitem o feriado  e possam passar mais tempo com quem você ama. Gostaria de compartilhar que, nas 
últimas semanas, estamos observando, não apenas em Haverhill, mas em todo o país, uma tendência de aumento nos casos 
de COVID-19. A fim de manter nossas escolas abertas, o que é vital para o bem-estar e a educação de nossos filhos, e evitar o 
aumento de casos devido às festas de fim de ano,aconselho a continuar vigilantes e praticar o distanciamento social, lavando 
as mãos, usando máscaras quando necessário e, se encontrarem em ambientes fechados, melhore a ventilação abrindo 
janelas e portas. Agradecemos seu compromisso em seguir os protocolos básicos estabelecidos para impedir a propagação.  
 
Quadro COVID-19 Interativo de Massachusetts 
COVID-19 Response Reporting | Mass.gov 
 
Quadro COVID-19 de Haverhill Public Schools  
Publishable Covid Dashboard - Google Slides 
 
Quando nossas portas forem reabertas na segunda-feira, 29 de novembro, estaremos ansiosos para continuar a construir 
nossos relacionamentos e criar rotinas com nossos alunos, enquanto apreciamos vê-los florescer em seu potencial máximo. 
 
Durante os próximos dias, meu desejo é que você tenha a oportunidade de parar um momento para fazer uma pausa, refletir 
e abraçar o seu tempo cercado por aqueles que você ama. Obrigado novamente por seu inestimável apoio e parceria. Estou 
enviando votos calorosos para um fim de semana seguro e pacífico do feriado de Ação de Graças, cheio de família, amigos, 
risos e uma torta deliciosa.   
 
Atenciosamente, 
 
Margaret Marotta Ed. D.  
Superintendente das Escolas  

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTqQO2vhVWpyzYm95gSac-W6xbukWsHH-V2YZfbdPS4ciVrjgxSANu-dwoWt30TIeCbGFNfPoK3zbkM/pub?start=true&loop=true&delayms=10000&slide=id.gb96ded2aa0_1_0

