NOVO: Alguns horários de autocarros podem ter sido alteradostemporariamente: Poderá ter recebido
mensagens durante este fim de semana se a sua informação de transporte foi atualizada no Portal de
Encarregados de Educação PowerSchool. Trata-se de alterações temporárias em algumas rotas que
foram realizadas devido à falta de condutores. Verifique o horário do(s) seu(s) aluno(s) no PowerSchool.
Caso não tenha acesso ao Portal de Encarregados de Educação, contacte a escola do seu filho. Se não
recebeu uma mensagem do departamento de Transporte de Alunos, é provável que a informação do
seu autocarro não tenha sofrido alterações. Os alunos não terão faltas por atraso se o motivo das
mesmas estiver relacionado com o transporte de autocarro. Esperamos que a situação melhore à
medida que avançamos pelo novo ano letivo.

Assunto: Atualização do Regresso à Escola HCPS!
Famílias de Henrico,
Bem-vindo de volta! Não é apenas um novo ano escolar, mas algo que em setembro do ano passado não
tivemos: um regresso de Outono às salas de aula. Este ano será sobre dedicar-nos ao ensino e à
aprendizagem - mas iremos fazé-lo de forma a priorizar a saúde e a segurança. Algumas coisas que
precisamos saber?
O primeiro dia de escola para os alunos será no dia 8 de setembro, quarta-feira (terça-feira, 7 de
setembro, é feriado escolar de acordo com o primeiro dia de Rosh Hashanah.) Aqui pode ver o
calendário escolar completo 2021-22.
Autocarros: Com certeza já tomou conhecimento que necessitamos urgentemente de motoristas de
autocarro, uma escassez que se faz sentir a nível nacional. Temos trabalhado diligentemente para
recrutar e formar mais motoristas, mas, infelizmente, não estarão todos ao serviço nas primeiras
semanas de aulas. Agradecemos a sua compreensão, pois alguns autocarros irão buscar e deixar os
alunos mais tardo do que todos nós gostaríamos. No entanto, queremos que saibam que estamos
empenhados em que os nossos alunos cheguem diariamente à escola e a casa, em segurança. Contamos
com uma melhoria desta situação no decorrer do novo ano letivo.
Remuneração do motorista de autocarro: Sabia que aumentámos a remuneração do motorista de
autocarro E estamos a oferecer benefícios entre os $1,000 e os $3,000 não só para os motoristas atuais,
mas também para os que iremos contratar? Divulguem a notícia! Informações completas a partir desta
página.
Informações relativas a casos de COVID-19: Tal como no ano passado, iremos acompanhar os casos de
COVID-19 nas escolas e escritórios do HCPS. A informação será atualizada quase diariamente. Adicione
esta página aos seus marcadores para monitorizar os casos positivos e outras informações importantes
relativas à COVID-19.
Diagrama: O que acontece quando um aluno ou um funcionário testam positivo à COVID-19? Consulte
este diagrama para se familiarizar com as medidas que serão tomadas pelas HCPS, em conformidade
com a orientação dos técnicos de saúde.
E em relação ao ensino e à frequência diária dos alunos que têm de ficar em quarentena? Vá a esta
página para mais informações sobre possíveis cenários, assim como os apoios ao ensino digital.

Máscaras: Como sabe, todos os indivíduos terão de usar máscara nas escolas e nos gabinetes
(funcionários, alunos e outros), independentemente do estado de vacinação. Por ordem federal, o uso
da máscara é obrigatório nos autocarros escolares, e será fortemente encorajado no exterior,
particularmente quando não for possível manter o distanciamento social. Para mais informações,
consulte a secção de Perguntas Frequentes (FAQ) e o infográfico sobre o uso de máscara em situações
específicas.
Outras estratégias de saúde: Manter os nossos alunos e pessoal saudáveis inclui também estes passos
que continuaremos a seguir: sistemas de ventilação interior bem conservados; manter a distância de 1
metro sempre que possível; desinfeção constante de áreas com elevado contacto de pessoas; proteções
de mesas em plástico transparentes (para uso quando solicitadas); Chamada continua de atenção para a
importância da lavagem das mãos, e outros!
Portal dos Pais na PowerSchool e outros recursos importantes:Encontre os serviços online do HCPS em
“The Connection", um local onde pode encontrar facilmente as ferramentas de que precisa e saber
como se registar. PowerSchool disponibiliza às famílias de todos os níveis de ensino um acesso fácil às
classificações, à frequência e aos horários dos alunos. Caso necessite de ajuda com o nome de utilizador
e palavra-passe do aluno ou o número de ID do aluno, contacte através do e-mail
helpdesk@henrico.k12.va.us e um membro da nossa equipa de Tecnologia entrará em contacto consigo
dentro de um dia útil.
Publiquem as vossas fotografias do primeiro dia! Todos gostam de ver as bonitas fotografias do
"Primeiro Dia de Escola". Eis alguns dísticos que preparámos e que pode imprimir em casa. Deixe o(s)
seu(s) aluno(s) sorrir e posar antes de começarem a escola (alunos presenciais ou virtuais!)
Para aceder a toda esta informação e mais, pode começar aqui:
https://henricoschools.us/backtoschool/
Bem-vindos de novo e desejamos-vos um feliz e salutar ano letivo 2021-22!
Atenciosamente,
Escolas Públicas do Condado de Henrico

