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Queridas famílias Millbridge, 

  
Em primeiro lugar, esperamos que esta mensagem encontre todos os nossos alunos e famílias em boa 

saúde e confortáveis em se estabelecer em nossa fase mais recente de instrução remota. Como o 

governador Murphy indicou em seu discurso na segunda-feira, 4 de abril, todas as escolas de Nova 

Jersey serão fechadas até o restante do ano letivo (30 de junho). Esta é uma notícia infeliz e 

perturbadora para todos nós, mas a principal responsabilidade que temos é garantir a saúde e o 

bem-estar de todos. Continuaremos a fornecer a todas as nossas famílias todos os recursos necessários 

para melhor atender aos objetivos acadêmicos e de desenvolvimento de todos os alunos. Agradecemos 

seu apoio contínuo ao nosso aprendizado online. Agradecemos seus esforços contínuos e estamos aqui 

para ajudar de todas as formas possíveis. 

  
Posses estudantis 

Antes do fechamento da escola, os alunos não tinham a oportunidade de esvaziar seus cubbies e mesas. 

Nas próximas semanas, ofereceremos às famílias uma oportunidade de pegar materiais que podem ter 

sido deixados na escola. A fim de permitir à nossa equipe a oportunidade de preparar esses materiais e 

famílias para recuperar itens, mantendo o distanciamento social, gostaríamos de saber se há ou não 

bens nas mesas ou cubbies de seu filho que você gostaria de ter devolvido. Pedimos que esta pesquisa 

seja concluída para cada criança em sua casa até sexta-feira, 15 de maio. 

  
Clique aqui para completar a pesquisa para cada um de seus filhos que frequenta Millbridge. 

  
Devolução de Pacotes e Materiais Escolares 

Além de pegar os materiais dos alunos, também estamos fazendo arranjos para que os alunos devolvem 

os livros da biblioteca, materiais de sala de aula e submissão dos pacotes de papel para fins de 

classificação e frequência. Esses materiais poderão ser devolvidos durante os horários de coleta 

estabelecidos para a retirada de bens dos alunos. Além disso, teremos datas e horários adicionais 

estabelecidos para um processo de retorno de drive-up. Essas datas e horários adicionais serão 

determinados com base no número de famílias que precisam devolver os itens após a coleta de posse do 

aluno. 

  
Matrícula no Jardim de Infância 

Estamos tentando localizar crianças que moram em Delran e são elegíveis para entrar no jardim de 

infância para o ano letivo de setembro de 2020-2021. Crianças que terão cinco (5) anos de idade ATÉ 1º 

de outubro de 2020 podem ser matriculadas no jardim de infância. A primeira fase do processo de 

matrícula para alunos que chegam está sendo conduzida remotamente. Clique no link abaixo para mais 

informações e para iniciar o processo de inscrição. 

  

http://mes.delranschools.org/parents/kindergarten_registration_2020-2021 

  
Fotos da Primavera de Lifetouch 

https://docs.google.com/forms/d/174ImgW1dpjXB0uHy_BxiksUSIaT7J7v2Q_Q9ulDpu_M/edit
http://mes.delranschools.org/parents/kindergarten_registration_2020-2021


Como você provavelmente se lembra, nossos alunos tiveram suas fotos de primavera tiradas, mas não 

foram distribuídas antes do fechamento da escola. Falamos com nosso representante e temos o prazer 

de compartilhar que é possível para as famílias, que estão interessadas, encomendar essas fotos. 

Se você estiver interessado, ligue para 1-800-736-4753 ou use seu recurso de bate-papo e o Lifetouch 

ajudará a localizar suas credenciais de acesso (código de acesso e ID retrato) para fazer seu pedido em 

mylifetouch.com. Uma vez que você tenha essa informação, você pode pedir em  mylifetouch.com. Por 

favor, não deixe de escolher ''Encomendar mais retratos ou produtos"  NÃO "Pagar por fotos que eu 

játenho". Você poderá selecionar e pagar suas fotos online e mandá-las para você em casa. 

Somente famílias do segundo grau 

O anuário da 2ª série está à venda. As vendas deste ano são apenas ONLINE. O custo é de 10 dólares por 

ano. A venda está aberta até 15 de maio de 2020. Abaixo está o link para a ordem. 

  
https://www.yearbookordercenter.com/index.cfm/job/20707 

  
Obrigado novamente, por seu apoio contínuo. Em caso de dúvidas ou dúvidas, por favor, sinta-se livre 

para nos enviar um e-mail. Perguntas gerais podem ser enviadas ao nosso escritório em 

mboffice@delranschools.org..  
  
Seus parceiros na educação, 

  
Sra. Lowe e Sr. Blenderman 
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