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Dezembro 19, 2014
Estimadas Famílias,
Boas festas a todos os seus familiares. Ao contemplarmos o ano 2015, estou recordando o incrível progresso que os
nossos alunos fizeram este ano. 2014 não deixou de ter os seus desafios, mas nós temos e continuaremos a assegurar
que todas as crianças do distrito (NPS) Escolas Públicas de Newark tenham acesso a uma excelente escola, e que
todos os pais tenham um dizer nesse processo. Tendo isto em mente, eu gostaria de compartilhar duas atualizações
importantes com respeito ão One Newark a inscrição universal de Newark e à próximo avaliação PARCC com vocês.
Inscrição Universal
O One Newark Enrolls e a inscrição universal da cidade para o ano lectivo de 2015-2016 começa no dia 6 de
janeiro. Este processo proporciona a todos uma candidatura central e um sistema de encontra uma escola que
lhe corresponde numa escola do distrito e a maioria das escolas charter, permitindo que todas as famílias de
Newark tenha uma oportunidade igual em se candidatar as escolas do Distrito.
Em preparação para o Ano Novo, nós queremos ter certeza de que tem a informação necessária para fazer a
melhor decisão para a sua família.
Lembre-se, nem todos os alunos necessitão participar em One Newark Enrolls. Somente os alunos que
desejam frequentar uma escola pública em Newark que de momento não estão matrículados nela é que
devem apresentar uma incrição para o ano lectivo de 2015-2016 . Mas as seguintes famílias sim terão de
participar do processo:
•

•

•

Os alunos que actualmente frequentam uma escola que não oferece o ano de escolaridade seguinte.
Por exemplo, todos os alunos do 8º ano devem solicitar lugares para o 9º ano, e todos os alunos em
centros de aprendizagem pré-escolar que não oferecem kindergarten devem solicitar lugares para o
kindergarten em Newark numa escola de K-5, K-6, ou K-8.
Os alunos que estão matrículando-se pela a primeira vez em uma escola pública de Newark , e que
gostaria de frequentar uma escola do distrito ou uma escola charter, ou uma criança da pré-escola
que vai frequentar o kindergarten.
Alunos que querem se mudar para outra escola que melhor adapta às suas necessidades.

Temos a certeza que a escolha de uma escola certa para seu filho é uma das decisões mais importantes que
jamais vai fazer. Portanto, queremos ter certeza de que estão totalmente consciente da suas opções. Por
favor, tome do momento de revisar os seguintes recursos:
• Para encontrar informações sobre escolas dos distrito: http://www.nps.k12.nj.us/
• Para encontrar informações sobre escolas charter: http://ncsfund.org
• Faça planos para participar nas feiras escolares que terão inicio a partir do dia 10 de janeiro, 2015.
Se participar no processo de One Newark Enrolls para o ano lectivo de 2015-2016 , há algumas coisas
fundamentais para manter em mente:
• Terá que completar uma inscrição on-line ou por papel. O matrícula tem inicio no dia 06 de janeiro e
fecha no dia 06 de fevereiro.
• As famílias que enviam uma inscrição para o One Newark Enrolls receberão cartas sobre a escola

•

•

selecionada em Março de 2015.
A aplicação permitirá que escolha 8 escolas que gostaria para o seu filho. Irá classificar estas escolas
por ordem de preferência, listando a primeira escolha como número um, e sua última como número
oito. Por favor classificá o maior número de escolas possível, porque quanto mais as escolas que
escolher, é mais provável que a escola de preferência seja selecionada .
Após de receber a carta com nome da escola que foi selecionada , tem que matrícular seu filho na
nova escola

Estamos empenhados em fazer a matrícula escolar uma experiência agradavel para as famílias e estudantes.
Se tiver dúvidas ou precisar de assistência , fale com alguém na sua escola. Você também pode ligar para o
nosso Contact Center para (973) 733-7333 ou enviar um e-mail para info@newarkenrolls.org.
Avaliação PARCC
Esta Primavera NPS, juntamente com outros distritos do país, vão administrar uma nova aviliação chamada
“Parceria para Avaliação de Prontidão para a Faculdade e Carreiras (PARCC). PARCC irá substituir as
avaliações estaduais existentes, tal como o NJASK nos 3ª a 8ª anos de escolaridade e HSPA na secundária.
Esta avaliação variará em duas maneiras: 1) ela só vai ser administrada on-line; e 2) que vai ser mais difícil do
que os exames administrados anteriormente (NJASK e o HSPA).
Contrário dos testes administrados no passado, a avaliação PARCC só será administrada on-line. As
avaliações online são novas para as escolas, e NPS tem estado a trabalhar com diligência para preparar as
escolas (adquerindo novos computadores e fortalecendo a nossa infraestrutura tecnológica), os professores
(foram treinados sobre a tecnológia e o formato do exame) os alunos (participaram em exemplos de testes
utilizando a versão online) . Até março, estamos confiantes que tanto os professores como os alunos vão se
estar confortáveis com o formato do exame online.
About three years ago NPS, along with other districts in NJ and across the country, adopted the national
Common Core State Standards. These standards establish consistent guidelines for what students need to
know in order to succeed in college and careers. PARCC tests students based on the Common Core State
Standards. These standards focus on developing critical thinking skills as well as tackling more complex
readings and more challenging math problems. The results from the PARCC assessment will provide all of us –
families, teachers, and administrators - with a sense of what we need to do to better support our students to
ensure they are ready for college & career.
A três anos NPS, juntamente com outros distritos em NJ e do país, adoptaram as normas nacionais de um
Curriculo Comum . Estas normas estabeleceram normas consistentes para das necessiades dos alunos para
terem sucesso na faculdade e numa profissão. PARCC faz uma avliacão de estudantes com base nas normas
nacionais de um Curriculo Comum. Estas normas concentrar-se no desenvolvimento e a capacidade de
pensamento crítico assim como leituras mais complexas e problemas de matemática mais desafiadoras. Os
resultados da avaliação PARCC proporcionará a todos - famílias, professores e administradores - o que será
preciso fazer para melhor apoiar os nossos alunos e assegurar que eles estão prontos e em um caminho para
a faculdade ou uma profissão.
Nós o incentivamos em aprender mais sobre o Curriculo Comum assim como a avaliação PARCC. Visite nosso
site: www.nps.k12.nj.us/PARCC para mais informações e recursos. Também teremos sessões de informação
no próximo ano em cada escola, por favor, tente participar.
Aguardamos trabalhar com as suas famílias, e abordar quaisquer perguntas ou preocupações que possam ter sobre a
matrícula, as avaliações ou qualquer outra pergunta relacionada com o êxito do seu filho. Favor não hesite em
contactar-o NPS Contact Center ligando para (973) 733-7333 com quaisquer perguntas.
Atenciosamente,

Cami

