9.6.19
Queridos pais e guardiões,
Meu nome é Sra. Maggiore e eu sou o conselheiro da escola na escola Blackham. Eu
estarei trabalhando com sua criança da 8ª série para o planeamento da High School.
Por favor, note que mais informações serão compartilhadas com as famílias nas
próximas semanas. Os alunos vão ouvir atualizações sobre as escolas de ensino médio
durante os anúncios da manhã e estarão participando de apresentações de várias
escolas de ensino médio locais. Eu estarei distribuando aplicativos, bem como ajudar os
alunos nas salas de aula para o final de setembro/início de outubro, quando as
aplicações se tornam disponíveis.
* Por favor, junte-se a mim no back to School Night na quinta-feira, 12 de setembro de
2019. Eu estarei no ginásio e, em seguida, visitando salas de aula da 8ª série!
* Informamos que as aplicações da escola privada (Catedral de Kolbe, Laurelton Hall,
sagrado coração, Fairfield Prep., Notre Dame, etc.), bem como escolas charter-estão
disponíveis online. Os alunos/guardiões devem entrar em contato diretamente com as
escolas para mais informações. As candidaturas não estarão disponíveis para escolas
privadas. Estudantes e famílias devem Pesquisar as opções da escola privada por conta
própria. No entanto, eu serei capaz de ajudar os alunos no processo.
As famílias são encorajadas a começar a discutir as opções do ensino médio com o seu
filho agora, então quando mais informações estão disponíveis, uma decisão informada
pode ser tomada. Além disso, por favor, incentive seu filho a compartilhar todas as
informações do ensino médio que recebem com você. Por favor, veja a parte de trás
desta página para informações do ensino médio para começar a pesquisar opções. Por
favor, veja a parte de trás desta página para uma lista completa de escolhas do ensino
médio.
Por favor, não hesite em me chamar com quaisquer perguntas/preocupações!
Sinceramente
Sra. Maggiore
Conselheiro escolar
mmaggiore@bridgeportedu.net
203-275-4134

