
Querida Familias, 
 
Espero que você esteja aproveitando o que foi realmente um Verão maravilhoso. Apesar da aridez das 
todos os relvados, a oportunidade de estar ao ar livre nesta época do ano é tão edificante, e o dia mais 
longo faz chegar fora no início da noite especial. Enquanto eu quero que você continue tendo uma férias 
divertidas, esta é a carta que nos lembra que é tempo de começar a preparação para um regresso à 
escola em apenas poucas semanas.  
 
O ajuste mental é tão importante como a compra de novos materiais escolares a fim de ter sua família 
pronta para começar o ano com êxito. No ano passado começou um foco especial refletindo sobre 
"Bem-estar" tanto para alunos e corpo docente, e o desenvolvimento de  bons hábitos de vida inclusive 
de ter uma mentalidade positiva se tornou um ponto de discussão na nossa faculdade escloar. Tendo 
conversas e planejamento para o início escolar prepara a todos. Permitindo a você oportunidades antes 
do tempo para solucionar problemas que desafiam a sua família durante o ano escolar para ajudar a 
tornar os primeiros solavancos no ano de suavizar o mais rapidamente. Com a vida agitada e horários 
alucinantes ajuda a ter essas conversas de família explícita sobre que tipo de ano todos esperamos ter 
como seus filhos se preparam para aquilo que é sempre importante "começar de novo." Este Verão a 
nossa família está se preparando para enviar nossa segunda criança ao colégio e estamos tendo essas 
conversas importantes para preparar emocionalmente e organizativo, mesmo enquanto que nós temos 
vivido o processo uma vez antes. O que pode ser um bom desgaste mental para nós como pais ainda é 
para cada criança uma nova experiência para ela passar. 
 
Em pensar sobre os meus próprios pais e os desafios e dificuldades de criar filhos no mundo dinâmico de 
hoje, eu sei que sempre sou benefiado com a ajuda de amigos bem como aprendizagem de 
profissionais. Este ano, com base nos pais e suporte escolar, iremos desenvolver um " Fórum de 
educação dos pais " como parte de nossa contínua iniciativa. Apoiar e colaborar com as famílias tem 
sido sempre bem recebido pelos nossos pais e por isso vamos ter o planejamento de apresentações e 
fóruns dos pais mais em torno dos temas relacionados à sensibilização fisica e emocional saudáveis 
crianças no mundo de hoje, bem como outros tópicos que os pais têm manifestado um interesse. 
 
Enquanto a mentalidade é essencial para um bom começo, e é igualmente essencial todas as condições 
físicas e a preparação prática que leva para abrir a escola para perto de 3.700 alunos com idades de 3 a 
22. No nível distrital todos o nosso trabalho de verão é focado na criação de um forte começo para 
estudantes bem como professores. Todos os anos há grandes projetos em curso que precisam de 
conclusão em uma janela de tempo muito curto, assim como a limpeza anual, compra e contratação de 
que estão em curso. Este verão a renovação da Escola do Gibbons foi o nosso mais importante projeto. 
(Ensino Médio pais receberão uma atualização completa separada sobre qualquer informação especial 
necessário para a abertura da escola.) É emocionante ver esse projeto finalmente em andamento. Além 
disso, temos várias atualizações de espaço em como melhorar o nosso espaço de pré-escolar de 
Hastings. Pintura e reparos tambem estão sendo realizadas em toda  e continuam a ter programas de 
dia inteiro na maioria de nossas escolas. É sempre impressionante ver o que é feito no verão para 
manter a eslola se movendo para a frente. 
Estou animada para começar o próximo ano! A minha mentalidade está totalmente envolvida no apoio 

dpa faculdade e famílias para ter a melhor experiência possível com as escolas públicas de 

Westborough. Estamos fazendo um grande trabalho  muito essencial de sensibilização e educação dos 

filhos. Aguardo com expectativa a vossa colaboração comum. 



Ainda há muito a realizar entre agora e quando acolhermos os alunos de volta para o início da escola na 
quarta-feira, de Agosto 31. 
 
Portanto, desfrute estes últimos dias de verão, e breve vamos te ver! 

Sinceramente, 

Âmber Bock 

superintendente das escolas 


