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Queridas famílias TTMS,

Estamos animados para anunciar... Verão 2021, Volte! preparar-se! Reconectar! – uma experiência de verão aberta a
todos os alunos.
Neste verão, seu aluno pode voltar aos trilhos academicamente, se preparar para o próximo ano letivo, e se reconectar
com seus amigos, colegas e professores favoritos.
Quero convidar pessoalmente seu aluno para voltar, se preparar e se reconectar com seus amigos e professores durante
o Verão 2021 da BCPS, uma experiência de verão de seis semanas que pode ajudá-los a acelerar seu aprendizado em
um cenário presencial antes do próximo ano letivo.
A experiência de verão também pode ajudar seu aluno a fazer cursos e créditos que perdeu durante o ensino a distância.
O verão 2021 é uma experiência gratuita de seis semanas que começa segunda-feira, 21 de junho e vai até quinta-feira,
29 de julho de 2021. Os professores certificados fornecerão instruções presenciais e as diretrizes de segurança do CDC
serão seguidas, incluindo uso obrigatório de máscaras, distanciamento físico e outros protocolos de saúde e segurança.
Serão fornecidos transportes e refeições, e antes e depois dos serviços de creche escolar estão disponíveis para os
alunos participantes. Você deve preencher o questionário FORMS para garantir a vaga do seu filho.
As aulas serão realizadas na Escola Secundária Falcon Cove, de segunda a quinta-feira, durante quatro horas por dia,
das 7h30 às 11h30.
Todas as aulas serão realizadas presencialmente e somente no campus – o Verão 2021 Get Back! preparar-se!
Reconectar! a experiência não inclui eLearning virtual.
Por favor, note, os assentos são limitados.
Para garantir uma vaga, registre seu aluno em https://forms.office.com/r/SwhjWLYHKz
Para mais informações, entre em contato com nossa escola pelo telefone (754) 323-4400
Tequesta Trace Middle School espera receber seu aluno para o Verão 2021, para que eles possam voltar! preparar-se! e
Reconectar!
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