17 de Maio de 2012
Prezadas famílias dos alunos da 5 ª `a 7 ª série.
Que momento emocionante com uma promessa extraordinária, para as Escolas Públicas de
Cambridge! Em Setembro de 2012, vamos abrir as portas a quatro novas escolas de ensino
médio. Todos os alunos da 6 ª `a 8 ª série iram freqüentar uma escola de ensino médio, somente
a escola Amigos será de K- 8 ª série. Membros da faculdade teem sido designados para cada
escola. Os nossos quatro chefes das escolas de ensino médio começaram a encontrar com sua
equipe de funcionários e novos colegas. O Programa de ensino médio e seus novos currículos
têm sido preparado pelos nossos professores e líderes curriculares. Tudo o que precisamos agora
para lançar este Programa de ensino médio no século 21, que irá proporcionar uma experiência
superior acadêmica, social e emocional a todas as crianças de Cambridge, é a sua criança!
O primeiro dia de aula será 4 de Setembro de 2012. O horário será de 8:55 am às 2:55 pm em
todas as escolas de ensino médio e na escola Amigos. Informações sobre o ônibus escolar /
autocarro será enviado para casa em meados de agosto, se o aluno qualificar para o transporte.
A descrição do Programa de ensino médio, bem como informações de contacto da escola, está
disponível em um folheto afixado ao Web site do CPS (www.cpsd.us) e disponível na escola da
sua criança. Você receberá informações mais detalhadas sobre o próximo ano neste verão.
Serviços de tradução estão disponíveis, por favor contacte-nos, conforme descrito abaixo.
Estamos ansiosos para ouvir a vossa opinião.
Além disso, por favor, junte-se a nós para dois eventos especiais, nas próximas semanas. Na
quarta-feira, 30 de Maio das 6:00 - 8:00 da noite, na Cafeteria o high school CRLS para a noite
do currículo e agenda de inovação. Coordenadores curriculares do CPS, líderes distritais, e os
Chefes das escolas de ensino médio estarão presentes para apresentar o nosso novo programa
acadêmico e tirar suas dúvidas. No início de Junho, por favor junte-se a nós para participar da
pesquisa Família do CPS, que estará disponível on-line em nosso site do distrito, bem como em
formulário de papel. Estaremos recolhendo comentários e sugestões sobre a sua experiência e as
percepções do nosso distrito e escolas. Sua voz é fundamental para o sucesso de nossos alunos,
por favor deixe-a ser ouvida!
Para encerrar, como estamos a ponto desta mudança transformadora para nossas crianças e para
o distrito, lembro-me das palavras de Martin Luther King, Jr. de palavras que lançou a Agenda
de Inovação ha um ano atrás: "O tempo é sempre certo para fazer o que é certo "Eu sou grato,
humilde, e orgulho-me de dizer: essa hora, para nós, é agora. Após um ano de trabalho intenso,
dedicado, de alta qualidade por todos os membros desta comunidade, das famílias, dos
professores, dos líderes do distrito, parceiros comunitários, e da Comissão Escolar, estamos
prontos para abrir quatro novas escolas de ensino médio, e começar a fornecer aos nossos alunos
da 6 ª `a 8 ª série a excelência e equidade que merecem. Como o avançar do ano letivo de 2012
- 2013, vamos continuar a desenvolver, melhorar e refinar nosso Programa Escolar de ensino
médio à medida que aprendemos e avançamos juntos, e a concretizar a visão de excelência que
temos como uma cidade.
Com gratidão e entusiasmo para nossos próximos dias.
Jeffrey M. Young
Superintendente das Escolas

