Processo domiciliar e hospitalar modificado para alunos
de alto risco vulneráveis ao COVID-19
(Isso não é para alunos que podem precisar de isolamento ou quarentena devido ao COVID-19)

Os pais/responsáveis estão preocupados com o aprendizado presencial do
Ano letivo de 2021-2022 devido a uma consideração de saúde.

A família analisa as orientações relevantes do DESE (Política CMR 28.03 (3) (c) e Atualização
de 20/08/21). A família acredita que o(a) aluno(a) não conseguirá aprender na escola por pelo
menos 14 dias letivos durante o Ano letivo de 2021-2022 devido a uma consideração de
saúde.

A família consulta seu/sua médico(a) (PCP) e/ou médico(a) especialista para saber se a condição
médica do(a) aluno(a) o(a) impede de aprender presencialmente. Se o(a) médico(a) afirmar que
o(a) aluno(a) precisa de uma acomodação para o aprendizado em casa, o(a) médico(a) preenche
o Formulário de declaração do(a) médico(a).
E
O(A) pai/mãe/responsável preenche a Folha de rosto de COVID-19.

A família envia a Declaração do(a) médico(a) preenchida e a Folha de rosto de COVID-19
para o(a) enfermeiro(a) da escola para revisão. O(A) enfermeiro(a) conversa com a família
para adicionar qualquer informação que esteja faltando. Os enfermeiros escolares podem
entrar em contato com os serviços de saúde para fazerem uma consulta, se necessário.

O Formulário de declaração do(a) médico(a) e a Folha de rosto de COVID-19 são enviados
juntos pelo(a) enfermeiro(a) para o e-mail: homeandhospital@bostonpublicschools.org.
Se o(a) aluno(a) tiver um PIE e não puder frequentar a escola presencialmente por mais de 60
dias letivos, a escola deverá realizar uma reunião com a equipe.

Se aprovado, a equipe da casa e do hospital
comunica a aprovação por e-mail.
Dentro de 48 horas:
• O(A) aluno(a) é classificado(a) como em casa e
hospital no Sistema de informações do(a)
aluno(a) das BPS (Aspen) pela equipe da casa e
do hospital.
• A equipe escolar inscreve o(a) aluno(a) nos
cursos apropriados na EdOptions Academy e
o(a) aluno(a) inicia o aprendizado em casa.

Se negado, a equipe da casa e do
hospital comunica a recusa por email. O(A) aluno(a) deverá continuar
a frequentar a escola
presencialmente imediatamente.

