Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendent of Schools
August 26, 2020

Dear Kindergarten Parents:
Kindergarten students will begin school on September 14th instead of September 8th for the
2020-2021 school year. During the week of September 8th, each kindergarten student and one
adult will be invited to visit their home-school for Kindergarten Orientation.
During the orientation, you will have the opportunity to meet your child’s teacher and principal.
We will make sure you become adept at the use of Google applications as well as navigating the
district-issued chromebook. The entire process will take approximately 60 minutes. Our staff will
assist in answering any and all questions and concerns you may have regarding the school year.
A phone call, letter, email, and text message will be sent to you before the week of September
8th apprising you of the meeting date and time. If you have any questions or concerns, please
feel free to contact the principal at your home-school. We realize this is a challenging time for all
families and we would like to make the transition as smooth as possible for all incoming
kindergarten students. We look forward to seeing you soon.
Thank you and have a great day.
Sincerely,

Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendent of Schools
PS: Remember, masks are a must!

Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendent of Schools

26 de agosto de 2020 (Spanish)
Estimados Padres de Kindergarten:
Los estudiantes de kindergarten comenzarán la escuela el 14 de septiembre en lugar del 8 de
septiembre para el año escolar 2020-2021. Durante la semana del 31 de agosto, se invita a cada
estudiante de kindergarten y a un adulto a visitar su escuela de origen para la orientación de
kindergarten.
Durante la orientación, tendrá la oportunidad de conocer al maestro y al director de su hijo. Nos
aseguraremos de que se convierta en un experto en el uso de las aplicaciones de Google y en
la navegación por el Chromebook emitido por el distrito. El proceso completo tomará
aproximadamente 60 minutos. Nuestro personal ayudará a responder todas y cada una de las
preguntas e inquietudes que pueda tener con respecto al año escolar.
Se le enviará una llamada telefónica, una carta, un correo electrónico y un mensaje de texto
antes de la semana del 8 de septiembre informando de la fecha y hora de la reunión. Si tiene
alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el director de su escuela local. Nos
damos cuenta de que este es un momento desafiante para todas las familias y nos gustaría que
la transición sea lo más sencilla posible para todos los estudiantes que ingresan al jardín de
infantes. Esperamos verte pronto.
Gracias y que tengas un buen día.
Sinceramente,

Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
PD: Recuerda, ¡las máscaras son imprescindibles!

Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendent of Schools
26 de agosto de 2020
Caros pais do jardim de infância (Portuguese)
Os alunos do jardim de infância começarão a escola em 14 de setembro em vez de 8 de setembro
para o ano letivo de 2020-2021. Durante a semana de 8 de setembro, cada aluno do jardim de
infância e um adulto serão convidados a visitar sua escola-casa para orientação no jardim de
infância.
Durante a orientação, você terá a oportunidade de conhecer o professor e o diretor do seu filho.
Garantimos que você se familiarize com o uso de aplicativos do Google e também com a
navegação no Chromebook emitido pelo distrito. Todo o processo levará aproximadamente 60
minutos. Nossa equipe ajudará a responder a todas e quaisquer perguntas e preocupações que
você possa ter sobre o ano letivo.
Um telefonema, carta, e-mail e mensagem de texto serão enviados a você antes da semana de
8 de setembro informando a data e o horário da reunião. Se você tiver alguma dúvida ou
preocupação, sinta-se à vontade para contatar o diretor de sua escola em casa. Percebemos
que este é um momento desafiador para todas as famílias e gostaríamos de fazer a transição o
mais suave possível para todos os alunos que chegam do jardim de infância. Estamos ansiosos
para vê-lo em breve.
Obrigado e tenha um ótimo dia.
Atenciosamente,

Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendente de Escolas
PS: Lembre-se, máscaras são uma obrigação!

