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Estamos escrevendo para informá-lo sobre a participação
de seus filhos nas Avaliações de New
ct/
erinem leitura e escrita e em
Hampshire nesta primavera: os alunos da 3ª à 8ª série serão avaliados
ten
matemática; as crianças na 5ª, 8ª e 11ª séries serão avaliadas em ciências;
e seu filho na 11ª série fará o
den
SAT (Teste de Aptidão Escolar) do College Board School Day.
t

As avaliações são exigidas por lei. Os resultados, juntamente com asDan
informações sobre o trabalho diário
iel
do seu aluno na sala de aula, são ferramentas valiosas para nos informar
como seu filho está progredindo
academicamente. Estamos todos empenhados em garantir que cadaDon
aluno adquira o conhecimento e as
ova
habilidades necessárias a cada ano para garantir que eles estejam prontos
para o próximo passo no
n
aprendizado.
Chie
f

As escolas estão trabalhando muito para coordenar a administraçãoOpe
das avaliações em todo o estado para
ratiseguro. As avaliações devem ser
garantir que os alunos tenham acesso às avaliações em um ambiente
ngseu filho fazer a avaliação
feitas pessoalmente. Se você não se sentir confortável com o fato de
Offi
pessoalmente, pode optar por isentá-lo de participar. Se você tiver dúvidas
sobre a administração do teste
cer
em sua escola, entre em contato com o diretor da escola.
F:
603594-

Encontre o tempo médio de teste para cada seção para referência no
verso desta carta.
4350
Se você optar por isentar seu aluno das avaliações exigidas pelo governo federal, você deve preencher e
enviar um formulário assinado para a escola que seu filho frequenta. O formulário de isenção é publicado
no site do distrito escolar e pode ser encontrado aqui:
https://www.nashua.edu/domain/240
Por favor, entenda que se você optar por isentar seu aluno da avaliação, nenhuma pontuação ou resumo
do desempenho individual do aluno, com base na avaliação em todo o estado, será fornecido a você ou
ao seu aluno. Os formulários de isenção devem ser enviados à escola de seus alunos até sexta-feira, 9 de
abril de 2021.
Agradecemos sua ajuda para garantir que seu filho esteja preparado para as avaliações do dia, então
pedimos que você tenha certeza de que seu filho tenha um boa noite de sono e coma um café da manhã
saudável. Se você tiver dúvidas sobre o teste, reserve um tempo para conversar com o professor do seu
filho antes do início das avaliações nesta primavera. Obrigado pelo seu apoio.
Sinceramente,

Kimberly Sarfde, Ed.D.
Superintendente Assistente de Ensino Fundamental

Anthony Parker, M. Ed., CAES
Superintendente Assistente Secundário
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Série 3-8
Artes/Leitura da Língua
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Artes/Escrita da Língua Inglesa
Matemática
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