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22 de dezembro de 2020 
  
Caras Famílias PSB, 
  
Este foi um ano difícil e desafiador para todos nós. Como um distrito escolar, temos 

trabalhado muito para abraçar o desafio e dobrar nossos esforços para superar as 

dificuldades para que nossos alunos tenham uma instrução significativa e fortes conexões 

com a escola este ano. 
  
Ao longo do ano letivo, fui lembrado da natureza interdependente das comunidades 

escolares e da importância de contarmos umas com as outras, especialmente em tempos de 

estresse. Testemunhei como cada membro de nosso distrito escolar contribuiu para nosso 

sucesso. Guardiões acostumados a limpar salas de aula agora são chamados para higienizar 

prédios escolares. Enfermeiras escolares assumiram a difícil tarefa de rastrear COVID-19 

diariamente . Nossa equipe de serviço de alimentação assumiu a incrível responsabilidade 

de manter nossa comunidade saudável, preparando mais de 100.000 refeições desde o início 

da pandemia em março. Secretários, que de muitas maneirassão a cara das escolas, 

respondem a todo o tipo de questões, mantêm todos calmos e asseguram que tudo corre 

bem. E nossos educadores trabalharam incansavelmente para garantir que nossos alunos 

sejam desafiados e engajados todos os dias. Sei que você se junta a mim para reconhecer e 

agradecer a todos eles pelo trabalho que fazem - dia após dia - em nome de nossos alunos. 
  
E, claro, o papel que os pais, tutores e familiares estendidos desempenham em nossa 

comunidade escolar é um fator importante em nosso sucesso. Estamos cientes das 

responsabilidades adicionais que você assumiu para ajudar seu filho em seu aprendizado e 

somos gratos a você por sua disposição em ser nosso parceiro neste momento sem 

precedentes. Agradeço sua paciência e compreensão enquanto navegamos por essas 

experiências difíceis e espero sua flexibilidade contínua enquanto refinamos e aprimoramos 

nossos esforços nos próximos meses. 
  
Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo saudável e tranquilo. 
  
Atenciosamente, 
 

 

 

V. James Marini 

Superintendente Interino 
  
 


