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Agosto de 2021
Queridos Pais,
O novo ano escolar está chegando e temos o prazer de receber de volta todos os alunos e funcionários para o
que promete ser um ano emocionante. Espero que você tenha tido um verão agradável, relaxante e saudável.
Apesar dos muitos solavancos apresentados pela pandemia durante os últimos dezessete meses, o Distrito
Escolar de Kearny completou algumas grandes coisas. Nosso programa de verão foi um dos mais bem atendidos
em muitos anos, atendendo a 839 alunos do Pré-12º ano.
Trabalhamos muito para reduzir o tamanho das classes, a fim de fornecer os espaços educacionais mais seguros
para seus filhos. Convidamos você a visitar o site do nosso distrito - www.kearnyschools.com - onde o plano de
reabertura atualizado do distrito foi postado.
Enquanto nos preparamos para o início do novo ano letivo, existem algumas coisas importantes que desejamos
compartilhar com você:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Os alunos com 12 anos ou mais são incentivados a receber a vacina COVID. Entre em contato com o
Conselho de Saúde de Kearny para obter as datas e horários de vacinação disponíveis.
Todos os alunos devem ter autorização médica para frequentar a escola. Se você é um novo aluno e tem
residência comprovada, mas NÃO preencheu os formulários médicos e recebeu uma confirmação de
liberação, você deve fazê-lo imediatamente ou não poderá comparecer no início das aulas.
Se você for um aluno atual que foi notificado de que você é deficiente em termos médicos, deverá enviar a
documentação exigida antes do início das aulas ou não será admitido.
Alunos nas séries PreK-5: Os pais devem preencher o COVID SCREENER no Portal dos Pais Genesis todos
os dias em que a escola estiver em funcionamento.
Os alunos (ou seus pais) nas séries 6-12 devem preencher o COVID SCREENER todos os dias no portal
Genesis.
Se o seu filho estiver doente, notifique a enfermeira da escola para obter mais instruções sobre como
voltar à escola. POR FAVOR, NÃO ENVIE CRIANÇAS DOENTES À ESCOLA.
Os uniformes regulamentares devem ser usados durante o ano letivo de 2021-2022.
TODOS os alunos e funcionários serão obrigados a usar máscaras em todos os momentos durante o dia
escolar. (Consulte o plano de reabertura para obter informações sobre quebras e remoção da máscara
durante o café da manhã, almoço e lanches durante o dia escolar.) Observe que esta política será revisada
regularmente de acordo com a pontuação CALI em nossa área regional.
Os alunos não vacinados que viajam para fora do país devem notificar o distrito de viagem e serão
colocados em quarentena dependendo das circunstâncias individuais.
O serviço de café da manhã e almoço GRATUITO estará disponível para alunos em todas as escolas.

Você receberá informações adicionais dos diretores de seu prédio nas próximas semanas. Esperamos que todos
os nossos alunos voltem aos nossos edifícios na terça-feira, 7 de setembro!
Sinceramente,

Patricia Blood, Superintendent of Schools

