
Bom dia,

Espero que estejam todos bem e encontrando um pouco de paz no caos da temporada de férias. Sei que
2022 foi um ano desafiador para muitos, então espero que você aproveite esta pausa e passe um tempo
com seus amigos e sua família. Todos estiveram ocupados nas Escolas Públicas de Haverhill,
encerrando o ano. Os alunos de todo o distrito têm trabalhado fortemente e aprendido vigorosamente,
preparando-se para o futuro. As escolas já organizaram muitos concertos e celebrações para o fim de
ano, mostrando o quão talentosos são nossos alunos. Siga a gente em nossas páginas de mídias
sociais, Facebook, Instagram e Twitter, para ver as coisas divertidas que acontecem nas nossas escolas.
Como comunidade, nos unimos aos nossos parceiros para garantir que todos tenham os recursos
necessários para férias agradáveis. Se você ainda precisar, visite o site das Escolas Públicas de
Haverhill - Guia de Recursos de Férias. Somos muito gratos por ter uma comunidade tão boa que nos
apoia em todos os sentidos!

Temos visto um aumento de doenças e faltas no Distrito devido ao COVID-19 ou à gripe. Só para te
lembrar, quando se trata do COVID-19, ainda não estamos fora de perigo; agora estamos vendo várias
cepas do vírus que são mais proeminentes. Te incentivo a sere proativo e praticar medidas preventivas;
lavar as mãos com frequência, usar máscara se necessário, distanciamento social, vacinação e o mais
importante; se você não está se sentindo bem, é melhor ficar em casa. Para obter as atualizações mais
recentes sobre o COVID-19, visite o site da Commonwealth of Massachusetts, Atualizações e
informações sobre o COVID-19.

Estamos à procura de indivíduos inteligentes e brilhantes para se juntarem à nossa equipe e por isso
realizaremos uma feira de empregos em todo o distrito na quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, das 10h
às 13h. Se você conhece alguém com paixão por ensinar e que ama crianças, nos indique! Consulte o
folheto anexo para obter mais informações e vagas em aberto, ou visite nosso site.

Programação de férias de inverno:
Alunos/Escolas - fechada Closed

● Friday, December 23, 2022 - Meio Período até
● Terça-feira, 3 de janeiro de 2023

Escritórios do distrito
● Segunda-feira, 26 de dezembro de 2022, Monday, December 26, 2022 - Véspera de Natal
● Segunda-feira, 2 de janeiro de 2022, um dia depois do dia de ano novo.

As escolas vão reabrir para todos os alunos na quarta-feira, 4 de janeiro de 2023

Quero agradecer aos nossos alunos, funcionários e pais/responsáveis pelo quanto vocês trabalharam
este ano e compartilhar que sou grata a todos vocês. Chegamos juntos a alguns desafios que nos
fortaleceram e reforçaram nossa dedicação às nossas escolas, alunos e comunidade.

Desejo a todos Feliz Festas, independente da maneira como vocês celebram.  Espero que tenham
muitos momentos com as pessoas que amam e que ficarão na memória.

Margaret Marotta, EdD
Superintendente das escolas
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