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ESCOLAS PÚBLICAS DE HAVERHILL
“A casa dos Hillies”

Esquina do SUPERINTENDENTE

Uma mensagem da Superintendente das escolas

Dra. Margaret Marotta

Queridas famílias da HPS,

Estamos animados para receber as nossas atuais famílias e também as novas ao

distrito escolar. Estamos felizes por você se juntar a nós para o ano letivo

2022-2023. Estamos ocupados neste verão planejando o próximo ano letivo.

Durante o verão, os professores e administradores da Haverhill passaram muito

tempo aprendendo, rejuvenescendo e adquirindo novas habilidades para

compartilhar com os nossos alunos. Em julho e agosto, os nossos professores e

funcionários se empenharam no desenvolvimento profissional e curricular e em

diversos workshops e cursos.

Muitos de nossos alunos dedicaram um tempo neste verão para continuar

aprendendo. Aproximadamente 1.800 alunos participaram dos nossos Programas de

Aprendizagem Estendida de Verão.

Na HPS temos a sorte ter professores, administradores e alunos dedicados e

comprometidos com o crescimento educacional contínuo.

Também passamos muito tempo do verão melhorando nossas escolas. Fizemos uma

limpeza profunda de todas as instalações da HPS, bem como adicionamos medidas

extras de segurança.

Também temos muitas caras novas na HPS! Estivemos ocupados neste verão

entrevistando candidatos e preenchendo cargos. Estamos felizes que esses

profissionais se juntaram à nossa equipe!

Reserve as datas! Visite os sites da nossa escola e o Calendário dos Próximos para

datas importantes a serem reservadas.

Ao voltarmos, por favor, aceite meus melhores votos de um ano letivo maravilhoso.

PRÓXIMOS EVENTOS

29 de agosto de 2022

Open House - Pre-Kindergarten - 12

(esceto a High School -HHS)

30 de agosto de 2022

Primeiro dia de aula para o grupo de

1a a 12a série.

Checagem do kindergarten

31 de agosto de 2022

Checagem do Kindergarten

1 de setembro de 2022

Checagem do Kindergarten

2 de setembro de 2022

Alunos liberados mais cedo

5 de setembro de 2022

Não tem aula - Labor Day (Dia do

Trabalho)

6 de setembro de 2022

Não tem aula - Eleições

7 de setembro de 2022

Primeiro dia de aula

Pre-kindergarten/Kindergarten

HHS Open House 6:30 - 8 PM

26 de setembro de 2022

Não tem aula - somente para

Pré-Kindergarten

27 de setembro de 2022

Não tem aula - somente para

Pré-Kindergarten

28 de setembro de 2022

Alunos liberados mais cedo

Para informações importantes

sobre o calendário escolar - visite

o site da escola



HAVERHILL PUBLIC SCHOOLS

4 Summer Street, Suite 104

Haverhill, Massachusetts   01830

Phone 978-374-3400  |  Fax 978-374-3422

Números importantes

Bartlett School & Centro de avaliações

978-469-8735

Bradford Elementary, Kindergarten-4

978-374-2443

Caleb Dustin Hunking, Kindergarten-8

978-374-5787

Consentino Middle School, 5-8

978-374-5775

Gateway Academy, 7-12

978-374-3473

Golden Hill, K-4

978-374-5794

Greenleaf Academy, 5-12

978-374-3487

Haverhill High School, 9-12

978-374-5700

J.G. Whittier, 5-8

978-374-5782

Moody PreSchool, Pre-K - K

978-374-3459

Moody PreSchool Ext., Pre-K

978-420-1901

Nettle Middle School, 5-8

978-374-5792

Pentucket Lake Elementary, K-4

978-374-2421

Silver Hill Elementary, K-5

978-374-3448

Tilton Lower Elementary, K-3

978-374-3475

Tilton Upper Elementary, 4-5

978-374-3482

Walnut Square, K-2

978-374-3471

“Setembro é o mês de conscientização sobre

frequência
Uma mensagem do supervisor de presença

Lorna Marchant, M.S., M.Ed

As Escolas Públicas de Haverhill estão com a nação ao reconhecer setembro como o

“Mês da Conscientização sobre Frequência”. Nos comprometemos a focar na redução do

absenteísmo e abordar os fatores que levam os alunos a faltar à escola para garantir a

todas as crianças uma oportunidade equitativa de aprender, crescer e prosperar

academicamente, emocionalmente e socialmente. Reconhecemos que devemos trabalhar

juntos para envolver os alunos e as famílias.

Especificamente, vamos:

1. Afirmar a importância de comparecer e refletir com alunos e familiares sobre

o que é necessário para que a ida à escola valha a pena, principalmente diante dos

desafios vivenciados durante a pandemia.

2. Deixar claro que melhorar a frequência dos alunos, incluindo a frequência

diária de forma consistente e o monitoramento do absenteísmo, continua sendo

uma prioridade.

3. Engajar estudantes, famílias, educadores e a comunidade em geral – incluindo

líderes cívicos e eleitos, empresas locais, membros do clero e organizações sem

fins lucrativos – no trabalho conjunto para identificar e remover barreiras para

chegar à escola e desenvolver soluções significativas que garantam que todas as

crianças e jovens aprendizagem apesar dos desafios do Covid-19.

4. Use dados de ausência crônica, juntamente com outros indicadores, para

identificar onde as perdas instrucionais estão ocorrendo e invistir recursos

adicionais nas escolas e programas relacionados à escola, incluindo tutoria,

aprendizado ampliado, estratégias escolares comunitárias e serviços de saúde.

Durante todo o mês de setembro as nossas escolas estarão celebrando nossos alunos que

desenvolvem o hábito da boa assiduidade. Junte-se a nós este mês e todos os meses para

garantir que seu filho compareça hoje para que possa alcançar o amanhã.



APRENDIZADO EXTENDIDO DE VERÃO DO SNAPSHOT!

O Summer Extended Learning chegou ao fim. Confira as

experiências divertidas que os nossos alunos tiveram durante o

verão. Estamos orgulhosos desses estudantes; eles trabalharam e se

divertiram muito durante as ondas de calor do verão!

CONSENTINO MIDDLE SCHOOL

O projeto do prédio da Consentino está

passando pela fase esquemática de

construção, aproximando-se da inovação!

Este ano estamos dando as boas-vindas a

muitos novos membros da equipe, incluindo

vários recursos adicionais de

aconselhamento para nossos alunos.

Enquanto esperamos que todos possam se

juntar a nós para o Open House na

segunda-feira, 29 de agosto de 2022,

realizaremos o nosso 3º churrasco anual de

volta às aulas no dia 15 de setembro.

OPORTUNIDADES DE EMPREGO
Estamos contratando!

Para acessar a lista completa sobre oportunidades, visite:
Haverhill Public Schools

https://www.haverhill-ps.org/hr/current-employment-opportunities/


CALEB DUSTIN HUNKING SCHOOL

O novo diretor da Hunking, Tim Betty, tem feito visitas neste verão!

"Como o novo diretor, estou grato que muitas famílias Hunking me

receberam em suas casas para visitas domiciliares. Já visitei mais

de 50 famílias Hunking" - Tim Betty, diretor.

Também estamos ansiosos para a nossa 1ª Festa Anual do Bloco da

Hunking agendada para quinta-feira, 8 de setembro, das 17h às

19h30.

HHS Fine Arts Academy destaque no

Haverhill Journal LIVE!

A HPS tem muitos talentos escondidos! A

HCMedia apresentou o Programa de Belas

Artes da Haverhill High Schools no

Haverhill Journal LIVE! com Lindsay Paris.

Confira o que é o nosso Programa de Belas

Artes. Acesse

https://youtu.be/T7HgM0jvKB4 para

assistir ao programa.

DR. PAUL NETTLE SCHOOL

Ótimas notícias da Nettle! Lauren Bergeron, que liderou o Projeto

Biblioteca Africana na Nettle, recebeu uma doação de US$ 500. A

doação foi viabilizada pela America's Government Teacher e será

usada para adicionar mais livros à Nettle Library.

ROTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES

As Rotas de ônibus para o ano letivo

2022/2023 foram publicadas! Em caso de

dúvidas, ligue para o Departamento de

Transportes no telefone (978) 420-1921.

Rotas de ônibus.

Plano de Seguro de Dispositivo para Estudante HPS

As Escolas Públicas de Haverhill escolheram a Cobertura de Dispositivos Escolares (SDC) para garantir os
dispositivos que serão dados ao seu aluno como parte do programa de dispositivos individuais deste ano. Por apenas
US$ 20 por aluno, este programa de seguro protegerá você e seu(s) aluno(s) caso seu dispositivo seja perdido,
roubado ou danificado acidentalmente ao longo do ano letivo. Por favor, siga este link para mais informações e para se
inscrever. Seguro de dispositivo estudantil Haverhill
Essas informações também estão publicas na página de recursos para pais e alunos, na nossa página de tecnologia e
no documento de Política de dispositivo de aluno da HPS (versão em espanhol).

https://youtu.be/T7HgM0jvKB4
https://www.haverhill-ps.org/transportation/haverhill-public-schools-bus-list/
https://www.haverhill-ps.org/technology/device-insurance/
https://www.haverhill-ps.org/parents-students/
https://www.haverhill-ps.org/technology/
https://docs.google.com/document/d/1g1jZ-8NwNkMFd7AM603hEh40FuvOmRcnVvNcEUhTKBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1wTmqBaSaGXPAKkYdUprjMHXO3eDMOzbFj6FHd4QLl-Q/preview


SORVETE DE PICOLÉ COM A DIRETORA

Bradford Elementary PTO organizou um evento

"Sorvete de picolé com a diretora". Os alunos

puderam desfrutar de um pouco de diversão e

picolés antes do primeiro dia de aula. Alguns novos

alunos (Kindergarten) receberam mochilas L.L.Bean,

como cortesia da Children's HealthCare.

NOTÍCIAS DO NOSSO DEPARTAMENTO DE

MATRÍCULAS!

O Departamento de matrículas esteve ocupado na

comunidade neste verão. Para ler mais sobre suas

aventuras, visite Merrimack Valley Life.

COVID - 19 ATUALIZAÇÃO
O Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts (DESE) não está recomendando requisitos universais de máscara,
testes de vigilância de indivíduos assintomáticos, rastreamento de contatos ou testes para permanecer nas escolas. Para ler as novas
diretrizes sobre o DESE, acesse aqui. Enquanto esperamos retornar a um ambiente de aprendizado mais normal na HPS, também tomaremos
as precauções necessárias para manter nossos alunos, funcionários e famílias em segurança. Os kits de teste estarão disponíveis nas escolas,
conforme necessário, e as máscaras são recomendadas para aqueles que se sentem levemente indispostos. Aqueles que estão doentes são
incentivados a ficar em casa, e as informações sobre as clínicas de vacinas seguirão para as famílias interessadas.

@haverhillpublicschools Haverhill_Public_Schools @havschools

https://www.merrimackvalleylife.com/articles/literacy-lunch-at-swasey-field/?fbclid=IwAR1q73ebTzKkF3_pvzidW3olYlA7DI5dx8oRbVMqk6NLUYqi_hjMkmUA2Ts
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html
https://www.facebook.com/HaverhillPublicSchools
https://www.instagram.com/haverhill_public_schools/
https://twitter.com/havschools


Children's Healthcare comemora 50 anos de retribuição

Neste verão, 660 mochilas da L.L. Bean serão distribuídas para a turma do
Kindergarten das Escolas Públicas de Haverhill. Durante muitos eventos de volta às
aulas realizados à medida que o ano letivo K-12 se aproxima, os alunos do
Kindergarten receberão suas mochilas como cortesia do Children's Healthcare de
Haverhill e Newburyport.

O Children's Healthcare de Haverhill e Newburyport (CHC) está comemorando seu 50º
aniversário doando para as Escolas Públicas de haverhill, 660 mochilas da L.L. Bean
para a turma do Kindergarten. O CHC é uma equipe pediátrica de médicos certificados
pelo conselho, enfermeiros, especialistas em nutrição pediátrica, assistentes sociais e
um especialista em necessidades especiais. A missão do Children's Healthcare é um
círculo completo de abordagem de cuidados; eles trabalham de perto como uma equipe
para colaborar em benefício de cada criança, permitindo-lhes atingir seu pleno
potencial durante o estágio de desenvolvimento. Para o seu 50º aniversário, o CHC
gostaria de retribuir à comunidade em que serve. O CHC fez parceria com a L.L. Bean
e adquiriu 660 mochilas L.L. Bean que serão distribuídas.

Em 2 de setembro de 2022, os provedores do CHC se juntarão às Escolas Públicas de
Haverhill na Pentucket Lake Elementary Meet and Greet para participar da distribuição
de mochilas. As Escolas Públicas de Haverhill agradecem ao Children's Healthcare e
sua generosa doação.




