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11 de março de 2020
Prezados colegas e famílias,
Escrevo com uma atualização sobre nossas atuais práticas escolares e distritais à luz do COVID 19. Essa
situação permanece muito fluida e continuaremos a agir de acordo com a recomendação do CDC, do
MADPH, do Revere DPH, do Comissário da Educação e do Governador.
Hoje, nossa equipe e alunos que visitaram a Itália no ultimo mês voltaram à escola. Todos eles concluíram
o processo de auto-quarentena exigido pelo MADPH e pelo CDC. Dois membros desse grupo permanecem
fora da escola por doenças que se confirmaram NÃO serem COVID 19. Mencionamos isso para que suas
ausências não causem especulações que resultem em rumores falsos.
Continuando nossas práticas pró-ativas, todos os ônibus escolares estão abastecidos com lenços
desinfetantes e desinfetante para as mãos. Assentos e pontos de contato são limpos diariamente. Estamos
no processo de higienizá-los mais amplamente, como fizemos com todas as escolas e salas de aula no último
final de semana.
Com base nas orientações do Governador Baker e do Comissário de Educação Riley, queremos
compartilhar os três itens a seguir:






Todas as viagens de campo planejadas para fora do estado serão canceladas. Isso impactará
nossos líderes de torcida, nossa equipe de robótica, nosso clube ao ar livre e o JROTC. Por
enquanto, continuamos com viagens de campo planejadas dentro do estado, além de eventos e
performances escolares. Encorajamos idosos, mulheres grávidas e pessoas com sistema
imunológico comprometido a ficar longe de apresentações e demonstrações, conforme a orientação
do CDC.
Os alunos que não forem à escola serão marcados como ausentes. O Departamento de Educação
Elementar e Secundária mudou as regras sobre como a frequência afetará nossas classificações de
responsabilidade de forma que nos ajudará, mas ficou claro que precisamos continuar marcando os
alunos ausentes quando não estão na escola. Estamos trabalhando com o Comitê Escolar para
determinar se fazem-se necessárias modificações nas políticas de nossos manuais sobre frequência.
Informações sobre serão incluídas em uma atualização futura.
Fechamento de Escolas precisará ser compensado no final do ano. Somos obrigados a
reagendar até cinco (5) dias perdidos devido a neve ou doença. Este ano, tivemos um dia de neve
até agora. Nosso último dia de aula está agendado para quarta-feira, 17 de junho. Se for preciso
fechar alguma escola nas próximas semanas, o último dia letivo será na terça-feira, 23 de junho.

Tenha um bom dia e obrigada novamente por sua ajuda e apoio,

Para obter informações atualizadas sobre o novo Coronavírus de 2019, visite o site DPH COVID-19 em
www.mass.gov/2019coronavirus Ou o site do CDC em www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

