
MHS No t ic ias  
About  
In the winter of 2019, we 

released our first 

multilingual family 

newsletter with the hope of 

continuing this tradition 

each season. Our goal was 

to bring you school news, 

important information, and 

student work, all in the 

different languages that 

make up the Marlborough 

community. Unfortunately, 

when school closed in 

March 2020, we were not 

able to continue our 

newsletter.

Now that we are back in 

school, we are proud to 

present our second 

newsletter. You may 

understand some pieces 

and not others - our goal is 

to have something for 

everybody. Our hope is that 

we can help you feel more 

connected to MHS while 

highlighting multilingual 

students' perspectives. 

We hope you enjoy!  

-Melanie Mar t ins &   
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En el invierno de 2019, 

lanzamos nuestro primer 

boletín familiar multilingüe 

con la esperanza de 

continuar esta tradición cada 

temporada. Nuestro objetivo 

era traerles noticias 

escolares, información 

importante y trabajo de los 

estudiantes, todo en los 

diferentes idiomas que 

componen la comunidad de 

Marlborough. 

Desafortunadamente, 

cuando la escuela cerró en 

marzo de 2020, no pudimos 

continuar con nuestro 

boletín. Ahora que estamos 

de regreso en la escuela, 

estamos orgullosas de 

presentar nuestro segundo 

boletín. Puede que 

comprenda algunas piezas y 

no otras; nuestro objetivo es 

tener algo para todos. 

Nuestra esperanza es que 

podamos ayudarlo a 

sentirse más conectado con 

MHS mientras destacamos 

las perspectivas de los 

estudiantes multilingües. 

¡Esperamos que disfrute!

No inverno de 2019, 
lançamos nosso primeiro 

boletim familiar 
multilíngue com a 

esperança de continuar 
essa tradição a cada 

temporada. Nosso 
objetivo era trazer a você 

notícias da escola, 
informações importantes 

e trabalhos dos alunos, 
tudo nas diferentes 

línguas que compõem a 
comunidade de 

Marlborough. 
Infelizmente, quando a 

escola fechou em março 
de 2020, não foi possível 
continuar nosso boletim. 

Agora que estamos de 
volta à escola, temos o 
orgulho de apresentar 

nosso segundo boletim. 
Talvez você entenda 

alguns textos e não outros 
- nosso objetivo é ter algo 

para todos. Esperamos 
poder ajudá-lo a se sentir 
mais conectado ao MHS, 

ao mesmo tempo em que 
destacamos as 

perspectivas dos alunos 
multilíngues. Esperamos 

que você goste!

SObr e SObr e



MHS offers an award called the Massachusetts State Seal of 
Biliteracy. This seal goes on the diploma of graduating seniors who 
are biliterate, who can read and write in two or more languages. This 
seal allows universities and employers to recognize students who are 
bilingual. Juniors and seniors who may qualify for the seal are 
scheduled to take a second language test on April 6. Interested 
freshmen and sophomores should talk to Ms. Martins (room 218R).

MHS ofrece un premio llamado el Seal of Biliteracy de Massachusetts. 
Este sello va en el diploma de graduados que son bilingües, que 
pueden leer y escribir en dos o más idiomas. Este sello permite que 
las universidades y los empleadores reconozcan a los estudiantes 
que son bilingües. Los estudiantes de grado 11 y 12 que pueden 
calificar para el sello están programados para hacer un examen de 
segundo idioma el 6 de abril. Los estudiantes interesados de grado 9 
y 10 deben hablar con Ms. Martins (salón 218R).

MHS oferece um prêmio chamado o Seal of Biliteracy do Estado de 
Massachusetts. Este selo é atribuído ao diploma de alunos bilíngues, 
que sabem ler e escrever em dois ou mais idiomas. Este selo permite 
que universidades e empregadores reconheçam alunos bilíngues. Os 
alunos do ano 11 e 12 que podem se qualificar para o selo estão 
programados para fazer uma prova de segundo idioma no dia 6 de 
abril. Alunos interessados do ano 9 e 10 devem conversar com a Ms. 

Martins (sala 218R).

Seal  o f  Bil it er acy
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February 21-25:

Vacation

Vacaciones

Férias  

March 22-23: 

English MCAS Test 
for grade 10 

Examen MCAS de 
inglés para grado 10

 Prova MCAS de 
Inglês para grado 10

Apr il 5: 

First day of Term 4 

Primer dia de 
bimestre 4

Primeiro dia do 
bimestre 4

Apr il 6: 

Seal of Biliteracy test

 Examen del Seal of 
Biliteracy

Prova do Seal of 
Biliteracy 

Apr il 18-22: 

Vacation

Vacaciones

Férias

EVENTOS

Multilingual MHS students visiting Lasell University - November 17, 2021 



"Pos -pandemia"
Sar ah Ribeir o
A pandemia tornou-se conhecida como uma 

enfermidade epidêmica que foi a causada pela 

doença coronavírus que se expandiu durante o 

ano de 2020, causando desolação a nível 

mundial. O vírus pode ser transmitido por 

contato direto com a pessoa infectada, a 

transmissão por gotículas respiratórias, e 

transmissão do vírus pelo ar. O número de 

mortes mundial pela doença se estima em 6.9 

milhões, sendo, infelizmente, os Estados Unidos 

o país com o maior número de mortes por 905 

mil pessoas, de acordo com o Instituto de 

Métricas e Avaliação de Saúde, da Universidade 

de Washington, nos Estados Unidos.

Os efeitos da pandemia podem ser notados não 

só na saúde mundial, mas nas crises da 

quarentena em vários países. Durante o 2020, 

todos os países manterão números limitados 

para chegada de novos imigrantes, e mobilidade 

social para manter a segurança de que o vírus 

não se espalhasse. Por causa disso, comércios, 

indústrias, igrejas e escolas foram fechadas para 

manter o distanciamento social para os 

cidadãos. O medo da pandemia causou muitas 

famílias a manter estoques de comida com 

mantimentos essenciais e a corrida aos 

supermercados para se prevenir caso uma 

quarentena total de um país acontecesse. Com a 

perda de um ano escolar sem poder interagir 

com estudantes e professores, o número de 

casos de doenças emocionais como a depressão 

e ansiedade começaram a subir. De acordo com 

o periódico científico The Lancet, a pesquisa 

relata que tiveram 53 milhões de casos de 

depressão e 76 milhões de ansiedade só em 

2020, e isso representa altas de 26% a 28% 

comparado a anos passados. 

Além disso, a vida social após a pandemia se 

transformou em um uso alto de redes sociais 

para se comunicar com amigos e familiares. 

Durante a pandemia, a internet e redes sociais 

trouxeram grande benefícios como a 

possibilidade para trabalho "home-offices"?, 

aulas online para nao perder o ano letivo na 

escola, adotar novas estratégias de comércio e 

entretenimento para as pessoas. A internet 

hoje tem novas formas de manter o lado 

mental e physico saudável, usando a hashtag 

#FiqueEmCasa as pessoas desfrutam de 

treinamento físicos, aulas de ioga, entrevistas 

com celebridades e campanhas de 

solidariedade. Dessa forma, pode-se afirmar 

que o confinamento separou a sociedade e a 

internet foi um modo de manter a sociedade 

conectada e influenciar positivamente durante 

a quarentena.

Além disso, as vacinas contra o Covid-19 

ajudaram a baixar o número de mortes na 

maioria dos países, portanto a possibilidade 

de viagem para reencontrar a família e amigos 

tem uma possibilidade mais alta em 2021. A 

maior importância e lição que pode ser tirada 

da quarentena para o próximo ano é que nem 

tudo pode ser do jeito que a sociedade quer, 

mas sempre haverá uma solução para o 

problema, temos que seguir as orientações 

das autoridades em saúde , cuidar da 

segurança individual e social.Se cada um 

fizer a sua parte, conseguiremos, 

indubitavelmente, vencer essa batalha contra 

o Covid.
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Decidimos con mi madre venir a vivir y estudiar aquí en Estados Unidos. Mi viaje iba a ser el año 
pasado pero por la pandemia no pudimos viajar, y en hora buena que no habíamos comprado 
los pasajes, ya que seria gastar dinero en vano. Empezo este ano 2021 y si se sio la oportunidad 
de venirnos aca  lo que nos resulto muy bueno. Antes de venir pase mis vacaciones en mi pais, 
Honduras. Yo creo que fue una de las mejores vacaciones que he tenido en la vida, mayormente 
solo pasaba 1 mes de vacaciones, pero esta vez estuve 3 meses y medio, y lo disfrute pasando 
tiempo de calidad con mi familia, con viajes a la playa, ver familia de otra ciudad. Si me dieran la 
oportunidad de volver a pasarme vacaciones ahi diria que si sin dudarlo. La llegada aquí fue 
difícil porque no fue lo que yo esperaba. Mi madre y yo llegamos a un punto en donde 
queriamos regresarnos a España, pero después de casi 2 meses mi madre y yo encontramos 
trabajo y a mi ya me había llamado para ir a la High School. Todo iba bien. Y ahora que ya todo 
está bien veo todo lo que siempre uno se imagina de pequeño cuando veía las películas de 
Estados Unidos, y sonaba vivir aquí , como eran las escuelas aquí?  Todo , todo es exactamente 
igual que en las películas  y yo estoy muy contenta de vivir aquí y tener la oportunidad de 
estudiar, y poder darles una mejor calidad de vida a mi familia y a mi. Esa es mi experiencia. 

"Mi Exper ienc ia en Es t ados  Unidos " 
Daniel a Lopez  Mend iet a

Poems by Anaya Br andon
"Me"

Eyes as dark as coal

Hair as curly as ramen

I'm about as sweet as 
salt

Style as basic as Target

Mindset as open as a 
field

"Power "
There's a lot of power

in your head

"Wat ched"

They watched you, 
bawl your eyes out

They watched you, 
smile bigger than you 
thought you could

They watched you, 
struggle at your lowest

They watched you, get 
back up

But at the end of it all 
they didn't help you

They watched you

Ar t e po r  
yennif er  
Cho j o l an 
c it al an
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"Indo  par a 
Es t ados  Unidos "

Lucas  De Sa
Quando meus pais começaram a falar de irmos 

para os Estados Unidos eu não acreditava muito 

porque muitas pessoas tentavam e não 

conseguiam. Quando tiramos nossos 

passaportes eu não conseguia acreditar. 

Então começaram os preparativos para nossa 

viagem para o exterior. No começo eu estava 

feliz  por ter ganhado uma oportunidade que 

muitos queriam mas não conseguiam, uma 

oportunidade de mudar meu futuro. Foi então 

que eu percebi que estava deixando minha 

família e minha irmã para trás, mais mesmo 

assim tinha que lutar para um futuro melhor 

mesmo estado em outro país que não fala o 

mesmo idioma que o meu,  tendo que aprender 

um idioma do zero foi amedrontador mas segui 

em frente.

Quando chegamos nos Estados Unidos 

estávamos muito nervosos, contudo onde íamos 

onde devíamos entrar, e que o outro que voou 

devemos pegar estávamos preocupados com 

medo de nos perder em um país totalmente 

diferente mas graças a Deus algumas pessoas 

nos ajudaram nos mostrando onde ir e onde 

devemos esperar.

Mas quando chegamos no ápice do coronavírus 

não pude estudar e fiquei em casa durante  9 

meses trancado dentro do meu quarto só com 

medo do amanhã. A única coisa que me distraiu 

foi o meu celular, do contrário eu só ficava 

pensando como vai ser difícil aprender um novo 

idioma.

Quando minha mãe disse que eu ia para escola 

eu fiquei com medo mas tentei esconder para 

que ela não percebesse como eu me sentia. Eu 

escondi o máximo que eu podia para que ela 

não ficasse preocupada.

Quando eu fui para escola fiquei só no meu 

canto e me esforçei o máximo que eu pude. 

Não entendia nada que o professor falava, 

com o tempo me acostumei e cada vez que 

aprendia uma coisa nova do idioma inglês eu 

usava e conseguia entender um pouco do que 

meu professor falava.

Depois de um semestre inteiro dando tudo de 

mim na escola eu me soltei mais fiz amigos 

conversei mais me soltei um pouco.

 Com o passar do tempo me acostumei quase 

perfeitamente ao país, e agora estou feliz 

aprendendo um novo idioma. Falo com minha 

irmã todos os dias, algumas vezes falo com 

meus outros parentes que estão no Brasil. Não 

sinto falta de quase nada lá porque posso 

vê-los a qualquer momento através do meu 

celular, mas fico um pouco triste de eles não 

estarem ao meu lado para eu poder 

abraçá-los. Mais mesmo assim estou feliz em 

um novo mundo totalmente diferente para 

mim.

Ar t e po r  
Wemer son Sil va



"Lugar es  int er essant es  par a 
vis it ar  per t o  de você" 

Jennif er  Car doso
O primeiro deles é o mais famoso da lista que é o 

Apex, mais conhecido pelos jovens. Lá tem 

videogames, golf, escape room, entre outros. Um 

espaço interessante para se divertir. 

Em seguida tem a pat inação no 

gelo, custa pouco e dá pra família 

toda ir, vale a pena. 

Agora vamos começar agora com os lugares que não 

se precisa pagar e tem uma história por trás.

Primeiro deles é o m oinho de vent o. Parece não ter 

tanta graça, porém lá e perto de várias árvores e um 

lago. Fica muito bonito ao entardecer. Foi lá onde 

gravaram o filme ?E o vento levou?.

O ultimo é Ar t em us Ward Park . A 

história por trás é que lá muitos 

veteranos saudavam a bandeira com 

muitas pessoas importantes. 
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