
Queridas famílias da HPS,

Em nome do corpo docente e funcionários das Escolas Públicas de Haverhill, damos as boas-vindas ao
ano letivo de 2023! Os alunos da 1a à 12a série ano, chegarão na terça-feira, 30 de agosto, para o primeiro
dia de aula. Este ano o nosso lema é Back-to-Basics (De volta às bases), e voltaremos nosso foco à
frequência. Cada dia é precioso e estamos ansiosos para proporcionar a todos os alunos uma
experiência de aprendizado rica e gratificante. Por favor, apoie nossas escolas, garantindo que seu
filho(a) chegue à escola a tempo todos os dias!

Estamos felizes em ter os alunos de volta às nossas salas de aula e corredores, enchendo-os de energia
e entusiasmo. Estamos trabalhando duro para garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de
tornar sua experiência escolar significativa e bem-sucedida. Estudantes, nós os incentivamos a
aproveitar as oportunidades na HPS, tomar boas decisões, estudar muito e fazer o seu melhor todos os
dias. Quero agradecer às nossas famílias pelo apoio contínuo. O envolvimento no aprendizado do seu
filho(a) pode assumir muitas formas e incorporar experiências positivas dentro e fora da escola. Pais,
convidamos vocês a aproveitar as oportunidades para apoiar o aprendizado e as experiências de nossos
alunos. A melhor maneira de preparar seu filho(a) para a volta às aulas é retornar às suas rotinas
escolares agora. Rotinas consistentes  para ir dormir e matinais ajudam a facilitar a transição de volta à
escola. Também pedimos que você verifique o site da sua escola para obter a lista de desejos da sala de
aula.

Passamos nossos últimos dias de verão nos familiarizando com nossos novos membros da equipe.
Recebemos várias orientações e eles estão animados para conhecer você e seus filhos na terça-feira.
Estamos animados para apresentar nossos novos membros da equipe, que são ótimas adições à nossa
comunidade escolar.

Nossas Rotas de Ônibus 2022-2023 são publicadas nos sites dos distritos e escolas do Departamento de
Transportes. Se o seu filho(a) recebe transporte especializado, o departamento de transporte entrará em
contato diretamente com você por e-mail ou telefone. Se você precisar que a criança seja deixada em
uma creche ou na casa de um parente, entre em contato com o transporte em (978) 420-1921 o mais
rápido possível para melhores chances de ter a sua solicitação atendida.

Os eventos sobre a volta às aulas estão começando. Muitas escolas abrem as portas na segunda-feira,
29 de agosto de 2022; por favor, verifique o site da sua escola para mais informações.

Como lembrete, aqui estão algumas datas importantes a serem lembradas:

Informações sobre esportes de outono, visite Haverhill Hillies
29 de agosto de 2022 - Open Houses - visite os sites das escolas para obter detalhes (HHS em 07/set)
30 de agosto de 2022 - Primeiro dia de aula do 1º ao 12º ano
30 de agosto a 1º de setembro de 2022 - Agendamentos de triagem do Kindergarten
2 de setembro de 2022 - Alunos liberados mais cedo
5 de setembro de 2022 - Não tem aula
6 de setembro de 2022 - Não tem aula
7 de setembro de 2022 - Primeiro dia de aula pré-Kindergarten/Kindergarten
7 de setembro de 2022 - Open House @ HHS - 18h30 - 20h00
26 de setembro a 27 de setembro de 2022 - Não tem aula - SOMENTE Pré-Kindergarten

https://www.haverhill-ps.org/transportation/haverhill-public-schools-bus-list
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28 de setembro de 2022 - Alunos liberados mais cedo.

Enquanto nos preparamos para o seu retorno, queremos lembrá-lo de que teremos vários dias em que as
temperaturas estarão muito altas na próxima semana. Por favor, envie seu filho(a) para a escola
preparada para isso, vestindo-se adequadamente e trazendo garrafas de água recarregáveis para se
manter hidratado.

Estamos ansiosos para ver todos os seus rostos sorridentes amanhã!

A Equipe de Liderança da HPS



Queridas famílias da HPS,

On behalf of the faculty and staff at Haverhill Public Schools, we welcome you to the 2023 school year!
Students grades 1-12 will arrive on Tuesday, August 30th, for the first day of school. This year our motto
is Back-to-Basics, and we will be returning our focus on attendance. Each day is precious, and we look
forward to providing all students with a rich and rewarding learning experience. Please support our
schools by ensuring your child arrives at school on time every day that they are healthy!

We are excited to have students back in our classrooms and hallways, filling them with energy and
enthusiasm for learning. We are working hard to ensure that every student has the opportunity to make
their school experience meaningful and successful. Students, we encourage you to take the opportunities
at HPS, make good decisions, study hard and do your best every day. I want to thank our families for their
continued support. Involvement in your child's learning can take many forms and incorporate positive
experiences inside and outside school. Parents, we invite you to take advantage of the opportunities to
support our students' learning and experiences. The best way to get your child prepared for back to
school is by returning to your school routines now. Consistent bedtime and morning routines help ease
the transition back to school. We also ask you to please check your school's website for the classroom
wish list.

We have spent our last few summer days getting acquainted with our new staff members. We hosted
multiple orientations, and they are excited to meet you and your children on Tuesday. We are excited to
introduce our new team members, who are great additions to our school community.

Our 2022-2023 Bus Routes are posted on district and school websites under the Transportation
Department. If your child receives specialized transportation, the transportation department will contact
you directly via email or phone. If you need an alternate drop at a daycare center or relative's house,
please get in touch with transportation at (978) 420-1921 as soon as possible for the best chance of us
accommodating your request.

Back-to-school events are starting. Many schools have open houses on Monday, August 29th, 2022;
please check your school website for more information.

As a reminder, here are important dates to remember:
● Fall Sports Information, visit Haverhill Hillies
● August 29th, 2022 - Open Houses - visit school websites for details (HHS on 9/7)
● August 30th, 2022 - First Day of School Grades 1-12
● August 30th - September 1st, 2022 - Kindergarten Screening Appointments
● September 2nd, 2022 - Early Release for Students
● September 5th, 2022 - No School
● September 6th, 2022 - No School
● September 7th, 2022 - First Day of School Pre- K/Kindergarten
● September 7, 2022 - Open House @ HHS - 6:30 - 8:00 p.m.
● September 26th- September 27th, 2022 - No School - Pre-K ONLY
● September 28th, 2022 - Early Release for Students
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As we prepare for your return, we want to remind you that we have multiple days when temperatures will
be very high next week. Please send your child to school ready for this by dressing appropriately and
bringing refillable water bottles to stay hydrated.

We look forward to seeing all your smiling faces tomorrow!

The HPS Leadership Team


