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15 di Março, 2020

Caro Boston Community Escolas Públicas,
Na Sexta-feira di noite, Prisidenti Camara Walsh anuncia ki Sscolas Públicu di Boston (BPS) ta ser
fitxadu Terça - feira, 17 di Março ti 27 di Abril di 2020. Sscolas ta ser abertu manhã, Segunda-feira,
16 di Março durante horário escolar regular ku excessom di comunidades escolares Eliot i McKinley.
Tudu autocarro BPS foi limpadu i desinfectados i ta funciona na horários normal di manhã.
Nes momento, ka houve exposissom coronavírus na qualquer lado di fora di comunidade escolar di Eliot
K-8 School. Decisão di fitxa scolas sta ser feito di forma proativa pa preveni i comtem em vez di spadja
vírus, i sigui declarassom nacional i nível estadual di estadu di emergência.
Fechamento di scolas é um tremenda perturbassom pa nos famílias i ses rotinas diárias i no sta li pa
apoiau. Es decisom foi tomada como medida di precaussom i na consulta ku Gabinete di Prisidenti
Camara, Secretaria di Saúde i Serviços Humanos, Comissom di Saúde Pública di Boston, i muitus
autoridades municipais i estaduais. Durante es encerramento temporário, BPS continua empenhada na
servi nos studanti i famílias, i ta fornece materiais pa studanti continua ses aprendizagem i acesso a
refeissoms saudáveis.
Prender na Casa:
Segunda-feira ta servi como um dia di transissom pa studanti pa pega ses pertences i pais i encarregados
di educassom pode pega medicamentus di studante. materiais didáticos impressos ta sta disponível na
tudo scolas pa studanti usa na casa, enquanto scolas sta fitxadu. Além di keli, recursos educacional ta ser
criados ku Google Sala di aula, um local online undi studanti i famílias podi encontra materiais i trabadja
di forma independente na atividades na casa. Materiais di aprendizagem pa studantis pode ser acessado
na:www.bostonpublicschools.org/backpack usa bo conta BPS Google.
Si bo ka pode pega material di aprendizagem di aluno na Segunda-feira, no ta tenes disponível por nível
di ensino na local di refeissom na tudu a cidade, indicadu dibaxu, ta comessa na Terça-feira. Por favor,
intendi ki es trabadju di aprendizagem é voluntária i ka ta ser classificadu. No entanto, no ta recomenda
famílias pa pega materiais di ses studantis, ou na escola ou on-line, pa djuda evita tempo di aprendizagem
perdido ki podi ocorri durante um tempo prolongado longe di scola.
●
●

●

Mas informassom pa studantes na Eliot i tudo três scolas McKinley sta ta bem diretamente pa es
na breve.
Studantis ku nicessidadis únicu di aprendizagem é importantes pa nós. Pa avalia adequadamente
necessidades únicas di aprendizagem i di serviços di studantis, escolas entra na contato ku pais /
responsáveis di studanti di inglês i studantes na programas di educassom special pa ser capaz di
toma decisom individualizadu ku base na necessidades di studanti.
No ta trabadja ku studantes se aproximando graduassom pa garantir ki es tem acesso a Advanced
Placement (AP) i materiais SAT, bem como outros exames di faculdade i percurso di carreira
importantes.
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Nós també no kre garanti ki nos studantes di liceu permaneci na pista pa graduassom. No ta
trabadja ku nosso Centro di Re- Engagement na medidas proativas pa garanti ki studanti ku alto
risco di abandono permaneci engajados durante es próximas semanas.

Internet i Acesso ao Computador:
Na próximos dias, no sta lança detalhes pa famílias di BPS pa recebe opsom sem custo pa Internet i
computadores, conforme necessário.
● Muitos fornecedores di serviços Internet já ta ofereci opsom ou nenhum custo descontado i no sta
trabadja ku fornecedores pa garanti ki famílias têm acesso à Internet na casa.
● Chromebooks també ta ser fornecido pa studantis na necessidade di um dispositivo i BPS adquiri
um adicional di 20.000 Chromebooks pa djuda famílias ku necessidade. Cada Chromebook ta
forneci acesso às actividades di aprendizagem di riba, bem como novos recursos di aprendizagem
pa djuda studantis.
● Sites di distribuissom ta ser definido por tudo cidade pa ki studanti recebe um Chromebook.
També no sta trabadja ku nos parceiros pa garanti ki famílias podi acessa serviços di apoio pa
ajuda técnica ku ses Chromebook ou acesso à Internet.
Locais di Refeissom:
BPS ta continua ta fornece gratuitamente café di manhã i almoço refeissom pa tudo studantis. BPS ta
distribui refeissom na várias dezenas di locais na tudo cidade di Boston ta comesa na Terça-feira, 17 di
Março. Um variedade di opssom di refeissom empacotadas ta sta disponível pa bai busca di Segundafeira - Sexta-feira di 8h30 - 11:30. Clique aqui pa odja locais di refeissom. No ta continua ta actualizau
sima mais locais ta fika disponível. Cidade di Boston i di outros parceiros di comunidade como YMCA,
Centros di Boston pa Jovens i Famílias, i outras organizassom comunitárias também ta fornece refeissom
gratuitas pa famílias i adultos na vários locais. Mas informassom sobre keli ta sta em breve.
Por enquanto ki nos scolas ta sta fitxadu, no ta continua avalia midjor forma di satisfazi necessidades di
nos studantis i podi ajusta nos planos conforme necessário. No ta forneceu ku atualizassom regulares ao
longo di caminho pa manteu informado sobre oportunidades di aprendizagem, acesso a refeissom
saudáveis i recursos sobre vírus.
Cada funcionário di Scolas Públicu di Boston ta sta prontu pa apiau durante es tempo incerto. No ta ama
nos studantis i nada é mas importante pa nós di ki bo saúde i bem-star. No sta ansiosos pa dia ki no pode
acolhe nos studantis di volta pa scola.
Atenciosamente,

Dr. Brenda Cassellius
Superintendente
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