Good Morning Otis Families,
I hope that our students were all able to receive their school packets and books. If you feel that
you still would appreciate additional resources please reach out to me personally or your child’s
teacher at anytime. If you have not had the opportunity to look at our virtual learning page on
jamesotis.org or on our facebook pages James Otis School please do so. We will continue to
update both these pages with information as it becomes available. If you did not receive a
Chromebook at the Otis and need one, please follow directions exactly for applying to receive a
Chromebook by making an appointment. By now you should all have received the information if
not, it is on our page Jamesotis.org. James Otis School is closed but please feel free to email
me at pgoncalves@bostonpublicschools.org or our CFC Mara Dos Santos at
mdossantos@bostonpublicschools.org if you need anything to support your family during this
difficult time. My cell phone number is 617.838.3726. Feel free to call me anytime with
questions/concerns or if your children just want to say hello.
As difficult as this is right now please know we are here to support you, your family and our
community.
Take care of you and your family.
Be well.
Ms. Goncalves and the James Otis Staff

Buenos Días Familias Otis,
Espero que todos nuestros estudiantes hayan podido recibir sus paquetes y libros escolares. Si
siente que aún apreciaría recursos adicionales, comuníquese conmigo personalmente o con el
maestro de su hijo en cualquier momento. Si no ha tenido la oportunidad de mirar nuestra
página de aprendizaje virtual en jamesotis.org o en nuestras páginas de Facebook de la
Escuela James Otis, hágalo. Continuaremos actualizando ambas páginas con información a
medida que esté disponible. Si no recibió un Chromebook en el Otis y necesita uno, siga las
instrucciones exactamente para solicitar recibir un Chromebook haciendo una cita. A estas
alturas, todos deberían haber recibido la información, de lo contrario, está en nuestra página
Jamesotis.org. La escuela James Otis está cerrada, pero no dude en enviarme un correo
electrónico a pgoncalves@bostonpublicschools.org o a nuestra CFC Mara Dos Santos a
mdossantos@bostonpublicschools.org si necesita algo para apoyar a su familia durante este
momento difícil. Mi número de teléfono celular es 617.838.3726. No dude en llamarme en
cualquier momento si tiene preguntas o inquietudes o si sus hijos solo quieren saludarme.

Por difícil que sea en este momento, sepa que estamos aquí para apoyarlo a usted, a su familia
y a nuestra comunidad.
Cuida de ti y de tu familia.
Cuidate.
Ms. Goncalves y el personal de James Otis

Bom dia Famílias Otis,
Espero que todos os nossos alunos tenham recebido seus pacotes e livros escolares. Se você
acha que ainda gostaria de receber recursos adicionais, entre em contato comigo
pessoalmente ou com o professor de seu filho a qualquer momento. Se você ainda não teve a
oportunidade de ver a nossa página virtual de aprendizado em jamesotis.org ou nas nossas
páginas do Facebook, James Otis School, faça isso. Continuaremos a atualizar ambas as
páginas com informações assim que estiverem disponíveis. Se você não recebeu um
Chromebook no Otis e precisa de um, siga as instruções exatamente para se inscrever para
receber um Chromebook marcando uma consulta. Até agora você já deve ter recebido as
informações, se não estiverem, elas estão em nossa página Jamesotis.org. A Escola James
Otis está fechada, mas não hesite em enviar um e-mail para
pgoncalves@bostonpublicschools.org ou para a CFC Mara Dos Santos em
mdossantos@bostonpublicschools.org se precisar de algo para apoiar sua família durante este
período difícil. Meu número de telefone celular é 617.838.3726. Sinta-se à vontade para me
ligar a qualquer momento com perguntas / preocupações ou se seus filhos querem apenas
dizer olá.
Por mais difícil que seja agora, saiba que estamos aqui para apoiar você, sua família e nossa
comunidade.
Cuide de você e sua família.
Fique bem.
Sra.Goncalves e a equipe de funcionários de
James Otis

